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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 الحاج لخضر – 1جاهعت باتنت 

 كليت العلوم االقتصاديت والتجاريت وعلوم التسيير

 االقتصاديتعلوم القسن 
 

 

 إعالن
 

 أنمممم   قتصمممما    ثانيمممم نعلممممب  للمممم     ممممن     
 ألول ممممن    مممن     امعيممم  خمممالل       ممم  

يمكمممممنتب   تو صمممممل أنممممم  ، 0202/0201  حا يممممم  

أخممب    ل يمم   ك كت ونمم   ممما  أل مماتبر علمم  
لعممممين  اعتلمممما   ألخممممو ل   مخصصمممم   كمممممل 

كممممما ومممم  مولممممح  خمممم     مممم  ول  ،أ ممممتاب
كما يمكمممممن   ميممممما  للممممم    ملينممممم  أ ممممم ل ،

 ا ت  ممممممممما    قتصممممممممما    مممممممممن    ثانيممممممممم  
و  تو صممممل ممممما  أل مممماتبر   محالمممم ين مممممن 
خممممالل   ل يمممم   ك كت ونمممم ، كممممما وممممو ملممممين 

  ناه.أ
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 الحاج لخضر – 1جاهعت باتنت 

 كليت العلوم االقتصاديت والتجاريت وعلوم التسيير

 االقتصاديتعلوم القسن 
 

  قتصا    ن    ثاني   خ  أل اتبر    ل ي   ا كت ون 

 0202/1020من    ن     امعي    ألول        

 

  E-MAIL املالحظة املقياس  اإلسم واللقب

 بلعيد أمينة
 تسيير المؤسسة

محاضرات + 
 تطبيقات

Amina.belaid@univ-batna.dz 

 nassima.grh@gmail.com تطبيقات بن ضيف هللا نسيمة

 نادية العقون

 اقتصاد نقدي

محاضرات + 
 تطبيقات

laggounnadia1@gmail.com 

 تطبيقات سليمة قطافي
 

profguettafi2021@gmail.com 

 االقتصاد الجزائري نونة عبد الناصر 
 والعولمة

محاضرات + 
 تطبيقات

nounaamouni01@gmail.com 

 nouhi05@gmail.com تطبيقات فروجي نوح 

 محاضرات إعالم آلي رحمة منصوري
rahma.mansouri@univ-batna.dz 

بن علي عبد 
 الغاني

 محاضرات المؤسسةرياضيات 
abdelghani.benali@univ-batna.dz 

 

 إكرام مرعوش

 1اقتصاد كلي 
 ikrame.merraouche@univ-batna.dz محاضرات

 amira.bahri@univ-batna.dz تطبيقات أميرة بحري

 ilyes.bougroura@univ-batna.dz تطبيقات إلياس بوقرورة
 mebarekmebarki@yahoo.com محاضرات منهجية مبارك مباركي

 مسعود زموري

 3احصاء 

 messaoud.zemouri@univ-batna.dz محاضرات

نور الهدى 
 بوهنتالة

 nbouhentalah@gmail.com تطبيقات

 saida.merzoug@univ-batna.dz تطبيقات سعيدة مرزوق

 nadjetchaib83@gmail.com محاضرات فرنسية  شايباة نج
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 الحاج لخضر – 1جاهعت باتنت 

 كليت العلوم االقتصاديت والتجاريت وعلوم التسيير

 االقتصاديتالعلوم قسن 

 

 اقتصا     ز ئ ي ،  قتصا  نق ي، ت يي    مؤ   )  قائم   أل اتبر   م لقين
 علوب  قتصا ي خ     ن    ثاني   (، منت ي 3و  عو م ، إحصاء 

 0202/1020من    ن     امعي    ألولخالل         

 
 

                                                                         

 املقياس
 الفوج

االقتصاد اجلزائري  اقتصاد نقدي تسيري املؤسسات
 والعوملة

 منهجية 3احصاء  1اقتصاد كلي 

 مبارك مباركي نور اهلدى بوهنتالة أمرية حبري نوح فروجي العقون اندية بلعيد أمينة 1

 مبارك مباركي نور اهلدى بوهنتالة أمرية حبري نوح فروجي العقون اندية بلعيد أمينة 2

 مبارك مباركي نور اهلدى بوهنتالة أمرية حبري عبد الناصر نونة سليمة قطايف بلعيد أمينة 3

 مبارك مباركي نور اهلدى بوهنتالة أمرية حبري عبد الناصر نونة سليمة قطايف بلعيد أمينة 4

 مبارك مباركي سعيدة مرزوق إلياس بوقرورة عبد الناصر نونة سليمة قطايف بن ضيف هللا نسيمة 5

 مبارك مباركي سعيدة مرزوق إلياس بوقرورة عبد الناصر نونة سليمة قطايف بن ضيف هللا نسيمة 6


