
2018/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

قسم العلوم االقتصاديـة

السداسـي الثالثالسنـة الثانية علوم اقتصادية   المجموعــــة األولـــــــــى
10الفوج 9الفوج 8الفوج 7الفوج 6الفوج 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

08:00

09:30

ن  ق11:00اآلحد ن ق31اعالم الي  شي  31اعالم الي شي 

ن ق12:30 ن ق31اعالم الي  شي  31اعالم الي شي 

14:00

15:30

ي 3احصاء 08:00
ي    1كلي (17)      صالحي ص   1كلي (16)ت مؤسسة بوالقدرة (15)ت مؤسسة زوايدية  (14)فرنسية    شنة  (13) قوري      1كلي (12)بمليانن

ي 3احصاء (20)ت مؤسسة  بارة (19)قناديل 3احصاء(18)   قرفن
(21) غجان 

ي 3احصاء (12) قوري      1كلي 09:30
ي    1كلي (18) قناديل3احصاء(17)ت مؤسسة بوالقدرة (16)     صالحي ص    1كلي (15)فرنسية شنة    (14)ت مؤسسة    زوايدية  (13)بمليانن

ي 3احصاء (19)   قرفن
(21)ت مؤسسة    بارة (20) غجان 

ن 11:00االثني 

12:30

14:00

15:30

08:00

09:30

31اعالم الي نشام ق31اعالم الي نشام ق11:00الثالثاء

31اعالم الي نشام ق31اعالم الي نشام  ق12:30

14:00

15:30

08:00

09:30

31اعالم الي    عرقوب ق31اعالم الي عرقوب ق11:00االربعاء

12:30

14:00

15:30

ي   3احصاء (13ت مؤسسة  مرابط     (12)فرنسية  عثماني  08:00
(21)      قوري  1كلي(20)فرنسية بحوت (19)فرنسية  بن شيخ   (18)ت مؤسسة     ليتيم (17)احصاء  عنان(16)فرنسية شنة  (15)      بوزبدة  1كلي(14 ) مليانن

ي   3احصاء (14)      بوزبدة  1كلي(13)فرنسية   عثماني (12)ت مؤسسة  مرابط  09:30
(21)فرنسية  بحوتا(20)     قوري 1كلي(19)ت مؤسسة   ليتيم(18)فرنسية   بن شيخ (17)فرنسية شنة (16)  عنان 3احصاء (15) مليانن

11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

320رياضيات المؤسسة                      خدادمية أمال                     مدرج 

320                  العيسوب                    مدرج 3احصاء

6اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال                      فتني                  مدرج 

6اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال                      قتني                   مدرج 

320               ذباح                 مدرج 1اقتصاد كلي 

6منهجية                     بوكرش                     مدرج 

320رياضيات المؤسسة                      خدادمية أمال                     مدرج 

320                    ذباح               مدرج 1اقتصاد كلي 

6                 ولهي                         مدرج 2اعالم الــــي 

6تسيير المؤسسة                   رمضاني لطفي                    مدرج 

6االقتصاد الجزائري                 مسعودان كمال                  مدرج 

6االقتصاد الجزائري                 مسعودان كمال                     مدرج 



2018/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

قسم العلوم االقتصاديـة

السداسـي الثالثالسنـة الثانية علوم اقتصادية         المجموعــــة الثانيــــة
20الفوج 19الفوج 18الفوج 17الفوج 16الفوج 15الفوج 14الفوج 13الفوج 12الفوج 11الفوج الساعةاليوم 

31اعالم الي ولهي ق31اعالم الي ولهي ق08:00

31اعالم الي ولهي ق31اعالم الي ولهي ق09:30

ي(7) قناديل3احصاء(6)        بوزبدة     1   كلي(4) دربال  3احصاء(3)  قوري    1كلي (2)- ت مؤسسة  عويسي(1)فرنسية  نوري      11:00اآلحد
ي     1كلي (9)فرنسية  بحوت      (8)ت مؤسسة رمضانن

(11)فرنسية    عثماني  (10)     قرفن

ي ر(8)فرنسية  بحوت(7) بوزبدة      1كلي (6) قناديل3احصاء(4)   قوري  1كلي (3) دربال 3احصاء(2)فرنسية  نوري     (1)ت مؤسسة عويسي   12:30
ي       1كلي (10)فرنسية   عثماني    9ت مؤسسة رمضانن

(11)  قرفن

320رياضيات المؤسسة                      خدادمية أمال                     مدرج 14:00

320رياضيات المؤسسة                      خدادمية أمال                     مدرج 15:30

1اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال                    عياري امال                    مدرج 08:00

1اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال                       عياري أمال                  مدرج 09:30

ن 11:00االثني 

12:30 320                        العيسوب                   مدرج احصاء 

320االقتصاد الجزائري                 مسعودان كمال                  مدرج 14:00

320االقتصاد الجزائري             مسعودان كمال                     مدرج 15:30

320                    ذباح           مدرج اقتصاد كلي 08:00

09:30 320                          ذباح                 مدرج اقتصاد كلي 

11:00الثالثاء

12:30

31اعالم الي  عرقوب ق31اعالم الي   عرقوب   ق14:00

15:30

ي3احصاء(18) بشكر 1كلي(17)فرنسية  عثماني   (16)ت مؤسسة   مرابط (15)ت مؤسسة ليتيم  (14)فرنسية   بن شيخ   (13)   بوشوك  1كلي دربال (12) ,3احصاء08:00
(21)ت مؤسسة     خوالد   (20)    باحمد 3احصاء (19) بغجان 

ي 3احصاء(17)ت مؤسسة   مرابط (16)فرنسية  عثماني (15)فرنسية   بن شيخ (14)ت مؤسسة  ليتيم دربال (13) 3احصاء(12)   بوشوك 1كلي 09:30
(21) باحمد 3احصاء (20)ت مؤسسة   خوالد (19) ب بشكر1كلي (18)  غجان 

31اعالم الي بوراي ق31اعالم الي بوراي ق11:00االربعاء

12:30

14:00

15:30

08:00

09:30 5                      ولهي وردة                            مدرج اعالم الــــي 

31اعالم الي بوراي ق31اعالم الي بوراي ق11:00الخميس

6تسيير المؤسسة                   رمضاني لطفي                    مدرج 12:30






