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الكلي في علم طلبة  بالتخرج  ليكن  املعنيين  الثانية ماسترالس ) ة  والسنة  ليسانس  الثالثة  يوم    ( نة  تم تحديد  انه 

 لية: رزنانة التاحسب ال األقسامعلى مستوى   التخرجاستالم شهادات موعد  2022  يليةو ج   12الثالثاء 

 التوقيت   القاعة   /املدرج لتخصص او املستوى  

 ليسانس   السنة الثالثة

 F 08:30 – 10:30املدرج   تحليل اقتصادي واستشراف 

 10:30 – 08:30 (  مصلحة الدراسات)  01مدرج املكتبة رقم  اقتصاد نقدي وبنكي  

 10:30 – 08:30 (  مصلحة الدراسات)  03مدرج املكتبة رقم  اقتصاد كمي  

 10:30 – 08:30 (  مصلحة الدراسات)  03مدرج املكتبة رقم  اقتصاد وتسيير املؤسسات  

 10:30 – 08:30 (  مصلحة الدراسات)  02مدرج املكتبة رقم  إدارة االعمال  

 10:30 – 08:30 ( تسيير قسم علوم ال)   01رقم درج امل تسيير عمومي

 10:30 – 08:30 ( قسم علوم التسيير )   02رقم درج امل تسيير املوارد البشرية 

 A 08:30 – 10:30املدرج   تجارة دولية 

 B 08:30 – 10:30املدرج  تسويق 

 10:30 – 08:30 ( املاليةعلوم القسم )  01رقم درج امل محاسبة وجباية

 10:30 – 08:30 ( املاليةعلوم القسم )   02رقم درج امل محاسبة ومراجعة  

 ــــــــيوزارة الـتـعـــليـــــم العـــــــالـــي والبـحـث الـعـلـمــــــ 

 -تلمسان-جامعة أبو بكر بلقايد 

 لتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية، ا

 سائل املرتبطة بالطلبة للدراسات و امل  نيابة العمادة

Ministry Of Higher Education And Scientific Research 
Abou-Bekr Belkaid University- Tlemcen- 

Faculty Of Economics,business,And management  

Vice dean in charge of studies and issues related to 

students 

 ن يإعالن للطلبة الخريج



 10:30 – 08:30 ( املاليةعلوم القسم )   04رقم درج امل مالية املؤسسة  

 10:30 – 08:30 ( املاليةعلوم  القسم )   02رقم   القاعة مالية البنوك والتأمينات 

 السنة الثانية ماستر  

 F 11:00 – 13:00املدرج   تحليل اقتصادي واستشراف 

 13:00 – 11:00 (  مصلحة الدراسات)  01مدرج املكتبة رقم  ي وبنكي  اقتصاد نقد

 13:00 – 11:00 (  مصلحة الدراسات)  03مدرج املكتبة رقم  اقتصاد كمي  

 13:00 – 11:00 (  مصلحة الدراسات)  03مدرج املكتبة رقم  اقتصاد وتسيير املؤسسات  

 13:00 – 11:00 (  مصلحة الدراسات)  02مدرج املكتبة رقم  تسيير املوارد البشرية 

 13:00 – 11:00 ( قسم علوم التسيير )   01رقم درج امل تسيير عمومي

 13:00 – 11:00 ( قسم علوم التسيير )   02رقم درج امل تية مقاوال

 A 11:00 – 13:00املدرج   تجارة دولية مالية و 

 B 11:00 – 13:00املدرج  الخدمات   تسويق

 13:00 – 11:00 ( املاليةعلوم القسم )  01رقم درج امل ة  مقمع جبايةمحاسبة و 

 13:00 – 11:00 ( املاليةعلوم القسم )   02رقم درج امل   وتدقيقمحاسبة 

 13:00 – 11:00 ( املاليةعلوم القسم )   04رقم درج امل مالية املؤسسة  

 13:00 – 11:00 ( املاليةعلوم  القسم )   02رقم   القاعة البنوك  و مالية 

 امة هتوجيهات 

 ( تنطيمية إلجراءاتاالسمية )حسب الترتيب في القوائم ن الشهادات ستوزع على أل على الطلبة ان يكونوا في املوعد   -

 . ويليةج 07بطاقات التبرئة قبل يداع إمن قامو ب  نييالطلبة املعن -

 . لمعني باالمر ل إال تسلم الشهادة ال  -

 . جبارياالوطنية ا الهويةقة إحضار بطا -

  14-13راسات يومي المها من مصلحة الدت سال ، يتوجهون ذا التاريخ هفي الطلبة الذين لم يستلموا الشهادات   -

 

 ا من النجاحات ، ومزيدمبارك لكم  التخرج -


