
 

  التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية                                                                                      المديـــــة جـامعة
  2022/2023الجامعية: السنة        -السنة أولى-الجذع المشترك في العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  قسم:       

  الدورة العاديةمتحانات السداسي األول مراجعة اوراق االرزنـامة 

  
  

  

 

 المجموعة األولى

 التاريخ المقياس األستاذ التوقيت القاعة  

  

13.30- 12.30 07قاعة المطالعة  01اقتصاد جزئي  حميدي ي   30/01/2023      :االثنين 

13.30- 12.30 07قاعة المطالعة   30/01/2023      :االثنين مدخل لالقتصاد حيولة ا 

14.30- 13.30 07قاعة المطالعة   30/01/2023      :االثنين 01رياضيات  بوزمالل ح 

14.30- 13.30 07قاعة المطالعة  01المحاسبة المالية  مزيود ا   30/01/2023      :االثنين 

15.30- 14.30 07قاعة المطالعة   30/01/2023      :االثنين مدخل لعلم اجتماع المنظمات اسكندر ع 

15.30- 14.30 07قاعة المطالعة   30/01/2023      :االثنين مدخل القانون خليل م 

16.30- 15.30 07قاعة المطالعة  01نبية لغة اج اوبراهم ا   30/01/2023      :االثنين 

E 12.00 -13.00المدرج  01احصاء  صغيري س   29/01/2023      :االحد 

  الثانيةالمجموعة 

 التاريخ ياسالمق األستاذ التوقيت القاعة 

  

H 12.30 -13.30المدرج  01اقتصاد جزئي  ضويفي ش   29/01/2023      :االحد 

H 12.30 -13.30المدرج  01المحاسبة المالية  يوسفي ع   30/01/2023      :االثنين 

13.30- 12.30 04قاعة المطالعة  01احصاء  تهتان م   30/01/2023      :االثنين 

14.30- 13.30 04قاعة المطالعة  در عاسكن   30/01/2023      :االثنين مدخل لعلم اجتماع المنظمات 

14.30- 13.30 04قاعة المطالعة  01لغة اجنبية  بولصنام م   30/01/2023      :االثنين 

15.30- 14.30 04قاعة المطالعة   30/01/2023      :االثنين مدخل القانون شقاقة ف 

// // // // // 

// // // // // 



 

  التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية                                                                                      المديـــــة جـامعة
  2022/2023السنة الجامعية:        -السنة أولى-الجذع المشترك في العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  قسم:       

  الدورة العاديةمتحانات السداسي األول مراجعة اوراق االرزنـامة 

  

  المجموعة الثالثة

 التاريخ المقياس األستاذ التوقيت القاعة 

   

13.30- 12.30 07قاعة المطالعة   29/01/2023      :االحد 01اقتصاد جزئي  فرطاسي ح 

13.30- 12.30 07قاعة المطالعة   29/01/2023      :االحد 01رياضيات  رزيق س 

H 12.30 -13.30المدرج   30/01/2023      :االثنين مدخل لعلم اجتماع المنظمات هارون ع 

H 12.30 -13.30المدرج   30/01/2023      :االثنين 01المالية  المحاسبة  سماي ع 

E 12.30 -13.30المدرج   30/01/2023      :االثنين مدخل القانون عمارة ك 

15.30- 14.30 04قاعة المطالعة   30/01/2023      :االثنين 01لغة اجنبية  وبراهم ا 

H 12.30 -13.30المدرج   01/02/2023      :االربعاء 01احصاء   معوشي ع 

// // //  // // 

  المجموعة الرابعة

 التاريخ المقياس األستاذ التوقيت القاعة 

   

13.30- 12.30 07قاعة المطالعة   29/01/2023      :االحد 01رياضيات  رزيق س 

13.30- 12.30 04قاعة المطالعة   29/01/2023      :االحد 01اقتصاد جزئي  حميدوش ع 

13.30- 12.30 04قاعة المطالعة   29/01/2023      :االحد مدخل لعلم اجتماع المنظمات عطاري ا 

H 15.00 -16.00المدرج   29/01/2023      :االحد 01احصاء   لعرج م 

H 15.00 -16.00المدرج   29/01/2023      :االحد 01لغة اجنبية  باصور أ 

E 12.30 -13.30المدرج   30/01/2023      :االثنين مدخل القانون عمارة ك 

SC 13  12.30 -13.30  30/01/2023      :االثنين مدخل لالقتصاد باصور ك 

//  // // // // 


