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الٌوم
G1بن أحمد دحو رشٌدة. أ03القاعة مدخل لالقتصادG1فقٌه فاطمة. أ03القاعة 1 المحاسبة المالٌة

G2بن منصور عبد هللا. أ04القاعة مدخل لالقتصادG204القاعة 1 المحاسبة المالٌة

G3فقٌه فاطمة. أ05القاعة 1 المحاسبة المالٌةG3بن أحمد دحو رشٌدة. أ05القاعة مدخل لالقتصاد

G406القاعة 1 المحاسبة المالٌةG4بن منصور عبد هللا. أ06القاعة مدخل لالقتصاد

G5 إٌنال أمٌنة. أ07القاعة 1إحصاءG5 ًقادة علً حنان. أ07القاعة 1إقتصاد جزئ

G6 قادري جمٌلة. أ08القاعة 1إحصاءG6 ًبوكلٌخة لطٌفة. أ08القاعة 1إقتصاد جزئ

G7 ًقادة علً حنان. أ09القاعة 1إقتصاد جزئG7 إٌنال أمٌنة. أ09القاعة 1إحصاء

G8 ًبوكلٌخة لطٌفة. أ12القاعة 1إقتصاد جزئG8 قادري جمٌلة. أ12القاعة 1إحصاء

G9 14القاعة 1رٌاضٌاتG9 14القاعة 1لغة أجنبٌة

G10 15القاعة 1رٌاضٌاتG10 15القاعة 1لغة أجنبٌة

G11 18القاعة 1لغة أجنبٌةG11 18القاعة 1رٌاضٌات

G12 19القاعة 1لغة أجنبٌةG12 19القاعة 1رٌاضٌات

G1 خطاب زهٌرة. أ03القاعة 1رٌاضٌاتG1 20القاعة 1لغة أجنبٌة

G2 04القاعة 1رٌاضٌاتG2 21القاعة 1لغة أجنبٌة

G3 05القاعة 1لغة أجنبٌةG3 خطاب زهٌرة. أ05القاعة 1رٌاضٌات

G4 06القاعة 1لغة أجنبٌةG4 06القاعة 1رٌاضٌات

G5بن أحمد دحو رشٌدة. أ07القاعة مدخل لالقتصادG5فقٌه فاطمة. أ07القاعة 1 المحاسبة المالٌة

G6بن منصور عبد هللا. أ08القاعة مدخل لالقتصادG6بن منصور عبد هللا. أ08القاعة 1 المحاسبة المالٌة

G7فقٌه فاطمة. أ09القاعة 1 المحاسبة المالٌةG7بن أحمد دحو رشٌدة. أ09القاعة مدخل لالقتصاد

G812القاعة 1 المحاسبة المالٌةG812القاعة مدخل لالقتصاد

G9 إٌنال أمٌنة. أ14القاعة 1إحصاءG9 ًقادة علً حنان. أ14القاعة 1إقتصاد جزئ

G10 صور وئام. أ15القاعة 1إحصاءG10 ًبوكلٌخة لطٌفة. أ15القاعة 1إقتصاد جزئ

G11 ًقادة علً حنان. أ18القاعة 1إقتصاد جزئG11 إٌنال أمٌنة. أ18القاعة 1إحصاء

G12 ًبوكلٌخة لطٌفة. أ19القاعة 1إقتصاد جزئG12 زكرٌاء جمعة. أ19القاعة 1إحصاء

G1 إٌنال أمٌنة. أ20القاعة 1إحصاءG1 ًقادة علً حنان. أ20القاعة 1إقتصاد جزئ

G2 صور وئام. أ21القاعة 1إحصاءG2 ًزٌانً نجٌة. أ21القاعة 1إقتصاد جزئ

G3 ًقادة علً حنان. أ05القاعة 1إقتصاد جزئG3 إٌنال أمٌنة. أ05القاعة 1إحصاء

G4 ً06القاعة 1إقتصاد جزئG4 صور وئام. أ06القاعة 1إحصاء

G5 خطاب زهٌرة. أ07القاعة 1رٌاضٌاتG5 07القاعة 1لغة أجنبٌة

G6 08القاعة 1رٌاضٌاتG6 08القاعة 1لغة أجنبٌة

G7 09القاعة 1لغة أجنبٌةG7 خطاب زهٌرة. أ09القاعة 1رٌاضٌات

G8 12القاعة 1لغة أجنبٌةG8 12القاعة 1رٌاضٌات

G9بن أحمد دحو رشٌدة. أ14القاعة مدخل لالقتصادG9فقٌه فاطمة. أ14القاعة 1 المحاسبة المالٌة

G10بارودي شهٌناز. أ15القاعة مدخل لالقتصادG1015القاعة 1 المحاسبة المالٌة

G11فقٌه فاطمة. أ18القاعة 1 المحاسبة المالٌةG11بن أحمد دحو رشٌدة. أ18القاعة مدخل لالقتصاد

G1219القاعة 1 المحاسبة المالٌةG12بارودي شهٌناز. أ19القاعة مدخل لالقتصاد

.  و سوف ٌتم إنشاء فرق من أجل ذلك على هذه األرضٌة تضم كل من األستاذ و الطلبة لكل مادة إعتمادا على اإلٌمٌل الجامعTeamsًالمواد عن ُبعد عبرمنصة 
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مدخل لالقتصاد

11h30-10h0013h00-11h30

- تلمسان - جامعة أيب بكر بلقايد 
كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري 

10h00-08h3015h30-14h00

Section 02

2023-2022السنة اجلامعية 

قسم العلوم التجارية
-          السداسي األول - إستعمال الزمن السنة األوىل جذع مشرتك 
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كرزابً خٌرة. أبلود عثمان. أ


