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استعمال الزمن للتطبيقات )(TD

إحصاء -الهروشي

محاسبة عامة -وزار محمد

مدخل لالقتصاد

اقتصاد جزئي-إجري

اقتصاد جزئي

إحصاء -بوزيان ن

لغة فرنسية -بطاهر

وصاية ودانA -
S78

إحصاء -الهروشي
وصاية-

شريف

كدام B

طويل A

سليمان عائشة

سليمان عائشة

مقيدش ف
مكيS 62

مقيدش ف
إحصاء -شهيدة

رياضيات -مقراد

وصاية بن حراث
S 70 C

وصاية

وصاية قبايلي

 S78حورية
A

S78

وصاية
مالحي ر

أحسن ج

S 85 B

S 85 A

اقتصاد جزئي

إجري خ
إحصاء -بن يمينة

 Dشهيدة
وصاية

1LMD /SECTION 1

اقتصاد جزئي
إجري خ

رياضيات -مقراد
تاريخ الوقائع االقتصادي

اقتصاد جزئي-

مدخل لالقتصاد

رياضيات -مقراد

إحصاء -مقيدش ف

إحصاء -شهيدة

11H00 - 12H30

اقتصاد جزئي-

محاسبة عامة-

مدخل لالقتصاد

قوبع خيرة

إجري خ

مندلي

إحصاء -بوزيان ن

مالحي ر

اقتصاد جزئي
 -مكي

7

6

5

كريري خيرة
3

2

36

31

36

33

36

34

33

لغة فرنسية-

محاسبة عامة تمار

تاريخ الوقائع االقتصادية

محاسبة عامة-

تاريخ الوقائع االقتصادية

محاسبة عامة -وزار

تاريخ الوقائع االقتصادي

C

وصاية موساوي
C

رياضيات-
دداش أ

D

رياضيات-ولد حضري

وصاية بن حليمة خيرة

S74

C

بورقبة خديجة

رياضيات -مقراد
لغة فرنسية -بن شاعة و

تمار

مقراد 31

لغة فرنسية-

عثمان ع

 Aوصاية حجار أ
Amphi 4

وصاية -بوروبة

وصاية C

8

7

6

5

4

3

36

31

36

33

36

34

B

S 62

Bوصاية S 68

08 h 00- 09h 30

09h30-11h 00

11H00 - 12H30

عبدالعزيز إ

دداش أ

وصاية

رياضيات-

لغة فرنسية-

 -بلقاسم S 84

Dعمر ستي S74

12

N° Salle

بورقبة خديجة

محاسبة عامة

وصاية -برواين

1

N° Groupe

تاريخ الوقائع االقتصادي

بن شاعة و
رياضيات-

Amphi 4

محاسبة عامة-مندلي

لغة فرنسية-

تاريخ الوقائع االقتصادي

برواين

14h00-15h 30

لغة فرنسية -بطاهر

الصغير
عبدالعزيز إ
وصاية/B -منصوري

محاسبة عامة مندلي

15h30-17h 00

تاريخ الوقائع االقتصادي -

الصغير

21H30 - 14H00

وصاية القري B
S 78-S
78نسية
لغة فر
بن شاعة و

21H30 - 14H00

وصاية A-قوبع
salle 65

14h00-15h 30

 S 84مخالدي

وصاية ولد محمد C
S 68

وصاية  Aبوبكر م

وصاية بن شني ي
S 65 B

15h30-17h 00

2

1

33

31

عمراني

N° Groupe
N° Salle

JEUDI

وصاية درقاوي أ

موساوي م

مدخل لالقتصاد

إجري خ

كريري خ

وصاية مباني ي B
S78
8

عبدالعزيز إ

قوبع خيرة

09h30-11h 00

وصاية عكرمي A -
S 66
4

تاريخ الوقائع االقتصادي –

مدخل لالقتصاد

08 h 00- 09h 30

MERCREDI

اقتصاد جزئي -مكي

مدخل لالقتصاد

مدخل لالقتصاد

مدخل لالقتصاد
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استعمال الزمن للتطبيقات )(TD
إحصاء -نورين
اقتصاد جزئي -تواتي

رياضيات -ولد حضري

مدخل لالقتصاد

إحصاء -مقراد

اقتصاد جزئي-تواتي

رياضيات -بن مجاهد ن

اقتصاد جزئي -بطاهر ب

تاريخ الوقائع االقتصادية

رياضيات -مقراد

إحصاء -مقراد

اقتصاد جزئي

رياضيات -بن مجاهد ن

صغيرنسية
لغة فر

تاريخ الوقائع االقتصادية

اقتصاد جزئي -تواتي

وصاية*-

عتيق

بن علي عائشةA

D
إحصاء -نورين

رياضيات -قبايلي الحاجة

وصاية*C-

وصاية بلقاسم

نورين

مB

وصاية

بن موسى

 -Bبادن

قوعيش أ

رياضيات  -مقراد

 قوعيش أمالحي ر

09h30-11h 00

اقتصاد جزئي -بطاهر
ب

وصاية

وصاية

مدخل لالقتصاد

مدخل لالقتصاد

سليمان

دردور

بغداد قريشي ع

شايب الذراع خ

إحصاء -نورين

اقتصاد جزئي بطاهر ب

11H00 - 12H30

رياضيات-قبايلي الحاجة
21H30 - 14H00

Aأمال

B
تاريخ الوقائع االقتصادية
دحمان أحمد

محاسبة عامة بوزيد

 Cوصاية

 بطاهر بS 68
إحصاء -نورين

–

08 h 00- 09h 30

مدخل لالقتصاد
يعقوب مروى

وصاية A -

بابا
رياضيات -
بن سماعين ح

فرنسية – يحي باي
وصاية-

وصاية

شايب الذراع
C

رمضاني A

مدخل لالقتصاد

وصايةA-

بغداد قريشي ع

بن حمو عصمت

قدال

وصايةB-

وصاية A

عريس م

محاسبة عامة -بوزيد
وصاية

وصاية

قبايلي

بن

حاجة B

حليمة

14h00-15h 30

15h30-17h 00

سليمة A

10

26

21

26

23

26

24

23

N° Groupe

69
محاسبة عامة -زعفران

68
تاريخ الوقائع االقتصادية-

67
لغة فرنسية -بطاهر

33
لغة فرنسية يحي باي
S 70

36

34

33

31
مدخل لالقتصاد مختاري

N° Salle

محاسبة عامة وزار

S 70
محاسبة عامة شريفي

موساوي

تاريخ الوقائع االقتصادية – برواين

لغة فرنسية-

لغة فرنسية -بطاهر

 Aوصاية مكاوي
Bibliothèque

يحي باي

يعقوب مروى

مدرج 4
وصاية موزاوي
C

وصاية أزمور
B

وصاية -صغير C
مدرج 3

تاريخ الوقائع االقتصادية
بورقبة خديجة

تاريخ الوقائع االقتصادية –

محاسبة عامة-زعفران

مدخل لالقتصاد

وصاية بوشيخيB
Bibliothèque

تاريخ الوقائع االقتصادية –

محاسبة عامة -شريفي

إحصاء

محاسبة عامة  -بلقاسم م

لغة فرنسية يحي باي
S 78

إحصاء

وصاية

وصاية – B

عياد ل

وصاية B

بكريتي ل

هني أ
S 75

09h30-11h 00

مختاري مسعودة

برياطي ح
وصاية قوديح
S 86 C

08 h 00- 09h 30

الهروشي
بن عامرS89 C -

11H00 – 12H30

21H30 – 14H00

وصاية  Dقادري S02
14h00-15h 30
15h30-17h 00

20

19

18

17

16

15

14

13

N° Groupe

13

14

15

71

70

61

60

59

N° Salle

JEUDI

مدخل لالقتصاد

وصاية  -بسدات D

مسعودة
عياد ل

MARDI

وصاية

1LMD /SECTION 2
لغة فرنسية

شايب الذراع خ
اقتصاد جزئي -تواتي
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استعمال الزمن للتطبيقات )(TD

فرنسية  -بطاهر

محاسبة عامة بن جبور

Salle 53

08 h 00- 09h 30
تاريخ الوقائع االقتصادية – الصغير

تاريخ الوقائع االقتصادية

إحصاء الهروشي Salle76

لغة فرنسية -بطاهر
S 85

مالحي ر

وصاية بوزيد Amphi 4A

مالحي ر

تاريخ الوقائع االقتصادية S 76
وصاية عبد العاليA

11H00 - 12H30

إحصاء-بن يمينة

إحصاء -بن يمينة

21
94
مدخل لالقتصاد

رياضيات -قبايلي الحاجة

إحصاء  -برياطي

اقتصاد جزئي مكي

كريري خيرة

اقتصاد جزئي -مكي

Salle 60
Salle 59

20

06

N° Groupe

76

75

N° Salle

اقتصاد جزئي -مكي

مدخل لالقتصاد

08 h 00- 09h 30

مدخل لالقتصاد

رياضيات -بن سماعين ح

09h30-11h 00

رياضيات -بن سماعين ح

محاسبة عامة تمار

11H00 - 12H30

اقتصاد جزئي -مكي

21H30 - 14H00

رياضيات -بن سماعين ح

وصاية

مقيدش ف B

12
16

وصاية عتو C

وصاية دحمان

S63

B

محاسبة عامة -زعفران م

ولد سعيد م

لغة فرنسية -بطاهر

S 76

11

14h00-15h 30

 Bوصاية بن يمينة S75

15h30-16h 00

10

09

N° Groupe

89

92

N° Salle

JEUDI

وصاية بن نعمة B

وصاية جلولي س S75 A

16h30-16h 00

ولد سعيد م

مدخل لالقتصاد كريري خيرة
Salle 76

21H30 - 14H00
14h00-15h 30

Salle75

22

09h30-11h 00

MERCREDI

محاسبة عامة بن جبور

Amphi 4

*

تاريخ الوقائع االقتصادية  -الصغير

فرنسية بطاهر Salle 53

وصاية مخفي A
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محاسبة عامة بوزيد Salle 12
تاريخ الوقائع االقتصادية حمو معمر
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اقتصاد جزئي عتو Salle 15
رياضيات قبايلي الحاجة

لغة فرنسيةS61

04/04/2017 14:57:06

لحالف ف

تاريخ الوقائع االقتصادية
– حمو معمر

محاسبة عامة بوزيد

Salle 15

08 h 00- 09h 30
09h30-11h 00

Salle 7
وصاية

S 64

فرنسية عبدالعزيز إ Salle 15

جلولي نسيمة B

فرنسية لحالف ف

تاريخ الوقائع االقتصادية Salle 53
صغير

 S 81وصاية تفالي

Salle 2

لغة فرنسية لحالف ف
إحصاء مقراد

11H00 - 12H30
21H30 - 14H00

B
إحصاء مقراد

Salle 2

تاريخ الوقائع االقتصادية Salle 12
مالحي ر

رياضيات

بوشيخي Salle 53
مدخل لالقتصاد Salle 53

رياضيات

11

12

N° Groupe

61

N° Salle

بلعجال ي

14

13

اقتصاد جزئي تواتي

14h00-15h 30

MARDI

16h30-16h 00

بوشيخي

08 h 00- 09h 30

اقتصاد جزئي عتو Salle 8

مندلي ص وصاية A

09h30-11h 00

Bibliothèque

 Bibliothèqueوصاية

محاسبة عامة Salle 15

مدخل لالقتصاد Salle 7

وصاية بلعياشي B

ولد سعيد م

Aبرياطي ح

Aبن شيخ ن

محاسبة عامة زعفران Salle 53

مدخل لالقتصاد

إحصاء مالح Salle 15

اقتصاد جزئي Salle 53مكي

مدخل لالقتصاد Salle 15

إحصاء Salle 53مالح

13

11

21H30 - 14H00

بلعجال ي

 Bوصاية

14h00-15h 30

قاسمي
رياضيات_بن اسماعين Salle 8
14

ولد سعيد م

15h30-16h 00
12

N° Groupe

61

N° Salle

JEUDI

 Aمادوري ن

بلقاسم

 Bibliothèqueوصاية

وصاية

11H00 - 12H30

