
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 زارر اللععيي الععلل  الببح الععمل  

كعية الععوم االقلصعدية  اللجعرية  ععوم اللسييير  
 قسي الععوم اللجعرية  

 

:  ععيمعا  عاة  بإراا االاللبعا  
 . دققعئئ  لل المعا االاللبعا قبب  دايلت  10البحور   -1
 . إبعرية  ححعر  طعقة الطعلب أ  شهعدر الدرسية الع  طعقة اللعريف الوطنية -2
 . دقيقة كعالعة الم ااطالق االاللبعا30ال يسمم  عللر و الم المعا االاللبعا قبب ااقحعا   -3
 . دقيقة الم ااطالقت15ال يسمم  علد وو  لل االاللبعا  عد   -4
 .يمنع  بعدو أي شلا أثنعا االاللبعا -5
 .يمنع اسلعمعو الهوا ف الذكية ألي سبب كعا -6
 .االللزام  لععيمعا األسع ذر البراس -7
 .يمنع المالم  البركة أثنعا االاللبعا  ألي سبب كعا -8
 . سعي  رقة اإلإع ة  لل األسع ذر البراس الع  أكيد اإلالحعا ععل  رقة البحور -9

 

 راعالج االلبعاعا السداسل األ و  
 العسلر العلية   جعرر د لية الثعايةلعسنة  

 2022/2023: السنة الجعالعية  
 

المدرو/ الققععة أسلعذ المقيعس اللوقيت  اليوم اللعريخ المقيعس 

15:00-16:30  
 البمد العيد  ليي.د

 J04الققععة  
 

 إراااا اللصدير  
  االسليراد

 األحد 08/01/2023

15:00-16:30  
عبد الققعدر  .د.أ

 اويبعا
 االثنيم   09/01/2023 للة أإنبية  

15:00-16:30  الثالثعا 10/01/2023 اال صعو  اللبرير اإلداري البمد  م حوحو.د 

15:00-16:30  
اللقنيعا الممية المطبقة   فرحعا عبعس.د.أ

 فل المعلية  
 األر ععا 11/01/2023

15:00-16:30 عبد الرزاق  .د.أ 
  راهيمل

 السبت 14/01/2023 اققب   الداد د لل

15:00-16:30  عبد اا  بع ة  .د.أ 
العالققعا االقلصعدية  

 الد لية  
 األحد 15/01/2023

15:00-16:30  اإلثنيم   16/01/2023 عالم  لل   عبيد قرينل.أ 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 زارر اللععيي الععلل  الببح الععمل  

كعية الععوم االقلصعدية  اللجعرية  ععوم اللسييير  
 قسي الععوم اللجعرية  

 

:  ععيمعا  عاة  بإراا االاللبعا  
 . دققعئئ  لل المعا االاللبعا قبب  دايلت  10البحور   -1
 . إبعرية  ححعر  طعقة الطعلب أ  شهعدر الدرسية الع  طعقة اللعريف الوطنية -2
 . دقيقة كعالعة الم ااطالق االاللبعا30ال يسمم  عللر و الم المعا االاللبعا قبب ااقحعا   -3
 . دقيقة الم ااطالقت15ال يسمم  علد وو  لل االاللبعا  عد   -4
 .يمنع  بعدو أي شلا أثنعا االاللبعا -5
 .يمنع اسلعمعو الهوا ف الذكية ألي سبب كعا -6
 .االللزام  لععيمعا األسع ذر البراس -7
 .يمنع المالم  البركة أثنعا االاللبعا  ألي سبب كعا -8
 . سعي  رقة اإلإع ة  لل األسع ذر البراس الع  أكيد اإلالحعا ععل  رقة البحور -9

 

 راعالج االلبعاعا السداسل األ و  
 العسلر  سويئ اللدالعا الثعايةلعسنة  

 2022/2023: السنة الجعالعية  
 

المدرو/ الققععة أسلعذ المقيعس اللوقيت  اليوم اللعريخ المقيعس 

15:00-16:30 حسيم األاليم  .د.أ 
 شريط

 J05 الققععة
 

  سويئ  دالعا النققب  
 األحد 08/01/2023

15:00-16:30  
عبد الققعدر  .د.أ

 اويبعا
 االثنيم   09/01/2023  اجعيزية

15:00-16:30  الثالثعا 10/01/2023 اال صعو  اللبرير اإلداري البمد  م حوحو.د 

15:00-16:30  
عبد الرزاق  .د.أ

  راهيمل
اللسويئ اإللملر ال  

 لعلدالعا
 األر ععا 11/01/2023

15:00-16:30  اجوى سعودي.د.أ 
اللبعيب اإلحصعئل  

 لعمعطيعا اللسويقية  
 السبت 14/01/2023

15:00-16:30  األحد 15/01/2023 اللسويئ الصبل   فليبة ديعمل.د 

15:00-16:30  االثنيم   16/01/2023 عالم  لل   عبيد قرينل.أ 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 زارر اللععيي الععلل  الببح الععمل  

كعية الععوم االقلصعدية  اللجعرية  ععوم اللسييير  
 قسي الععوم اللجعرية  

 

:  ععيمعا  عاة  بإراا االاللبعا  
 . دققعئئ  لل المعا االاللبعا قبب  دايلت  10البحور   -1
 . إبعرية  ححعر  طعقة الطعلب أ  شهعدر الدرسية الع  طعقة اللعريف الوطنية -2
 . دقيقة كعالعة الم ااطالق االاللبعا30ال يسمم  عللر و الم المعا االاللبعا قبب ااقحعا   -3
 . دقيقة الم ااطالقت15ال يسمم  علد وو  لل االاللبعا  عد   -4
 .يمنع  بعدو أي شلا أثنعا االاللبعا -5
 .يمنع اسلعمعو الهوا ف الذكية ألي سبب كعا -6
 .االللزام  لععيمعا األسع ذر البراس -7
 .يمنع المالم  البركة أثنعا االاللبعا  ألي سبب كعا -8
 . سعي  رقة اإلإع ة  لل األسع ذر البراس الع  أكيد اإلالحعا ععل  رقة البحور -9

 

 راعالج االلبعاعا السداسل األ و  
 العسلر  سويئ الصرفل الثعايةلعسنة  

 2022/2023: السنة الجعالعية  
 

المدرو/ الققععة أسلعذ المقيعس اللوقيت  اليوم اللعريخ المقيعس 

15:00-16:30  رفيئ سعد ا.د 

 J06الققععة  
 

اللسويئ اإللملر ال  
 لعلدالعا المصرفية  

 األحد 08/01/2023

15:00-16:30  
عبد الققعدر  .د.أ

 اويبعا
 االثنيم   09/01/2023  اجعيزية

15:00-16:30  الثالثعا 10/01/2023 اال صعو  اللبرير اإلداري البمد  م حوحو.د 

15:00-16:30  
اللسويئ الدا عل   سعلي  ليعس.د.أ

 المصرفل
 األر ععا 11/01/2023

15:00-16:30  السبت 14/01/2023  دارر الملعطر البنمية   األ حر عزي.د.أ 

15:00-16:30  سميرر عميش.د.أ 
 دارر إودر اللدالعا  

 المصرفية  
 األحد 15/01/2023

15:00-16:30  اإلثنيم 16/01/2023 عالم  لل   عبيد قرينل.أ 

 


