
2020/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

قسم العلوم االقتصاديـة

السداسـي الرابـعالسنـة الثانية علوم اقتصادية       

10الفوج 9الفوج 8الفوج 7الفوج 6الفوج 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

21الفساد صالحي ص  20إقتصاد كلي قوري  19تاريخ الفكر خاوة 18رياضيات م  عويسي 17إق مؤسسة زوايدية   16مالية عامة بوشوك 15الفساد خدادمية  14رياضيات ص فتيحة 13إق مؤسسة زغيب 31    اعالم الي    0:00

21إقتصاد كلي قوري  20الفساد  صالحي ص 19رياضيات م عويسي 18تاريخ الفكر خاوة  17مالية عامة بوشوك  16إق مؤسسة زوايدية  15رياضيات ص فتيحة 14الفساد خدادمية 31    اعالم الي    12تاريخ الفكر باحمد  9:30

CC    اعالم الي    24تاريخ الفكر باحمد 30إق مؤسسة زغيب 11:00اآلحد

CC    اعالم الي    12:30

14:00

15:30

8:00

9:30

11:00االثنين

12:30

14:00

15:30

8:00

9:30

31    اعالم الي    CC    اعالم الي    25إقتصاد كلي  بشكر 11:00الثالثاء

31    اعالم الي    CC    اعالم الي     25إقتصاد كلي  بشكر  12:30

14:00

15:30

21تاريخ الفكر حمزة   20رياضيات م بلعادي 19إق مؤسسة شابي  18مالية عامة بونعيجة  17إقتصاد كلي  بوشوك 16الفساد عويسي   15تاريخ الفكرخاوة CC    اعالم الي    13رياضيات م ليتيم 12إقتصاد كلي  قوري 8:00

21رياضيات م بلعادي  20تاريخ الفكر  حمزة 19مالية عامة بونعيجة 18إق مؤسسة شابي 17الفساد عويسي 16إقتصاد كلي قرفي CC    اعالم الي     14تاريخ الفكر خاوة 13إقتصاد كلي قوري 12رياضيات م ليتيم 9:30

11:00االربعاء

12:30

14:00

15:30

21إق مؤسسة بونمعيجة 20مالية عامة مسعودان  19الفساد ليتينم 18إقتصاد كلي  قرفي 17تاريخ الفكر شابي 16رياضيات م بلعادي  15مالية عامة  صالحي ص 14إق مؤسسة زوايدية 13الفساد بوشنقير 12مالية عامة لونيسي 8:00

21مالية عامة مسعودان  20إق مؤسسة بونعيجة 19إقتصاد كلي  قرفي  18الفساد ليتيم  17رياضيات م بلعادي 16تاريخ الفكر شابي 15إق مؤسسة زوايدية 14مالية عامة صالحي ص   13مالية عامة لونيسي 12الفساد  بوشنقير 9:30

11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

                                   06            تاريخ الفكر االقتصادي          بأحمد                           مدرج

                                06 الفساد و أخالقيات العمل       بوشنقير إيمان                مدرج

06                                                                                        رياضيات مالية                                   بلعادي     

  06                                                                                                                        مالية عامة                          لونيسي                 مدرج

                               ذباح حسين320                                                                         اقتصاد كلي                               مدرج 

                               ذباح حسين320                                                                         اقتصاد كلي                               مدرج 

                           ولهي 06                                                                    اعالم ألي                        مدرج 

                              د بوريش هشام06                                                                         اقتصاد المؤسسة                              مدرج 





21إق مؤسسة بونمعيجة 

21مالية عامة مسعودان  












