
األستاذ09القاعة 3لعة اجنبية 01الفوج صايم 09القاعة محاسبة تحليلية01الفوج 

األستاذ10القاعة 3لعة اجنبية 02الفوج األستاذ10القاعة رايضيات املؤسسة02الفوج 

األستاذ11القاعة رايضيات املؤسسة03الفوج 

األستاذ12القاعة رايضيات املؤسسة04الفوج 

األستاذ13القاعة 3لعة اجنبية 05الفوج 

صايم 14القاعة محاسبة تحليلية06الفوج األستاذ14القاعة 3لعة اجنبية 06الفوج 

األستاذ26القاعة رايضيات املؤسسة07الفوج 

األستاذ27القاعة رايضيات املؤسسة08الفوج 

األستاذ28القاعة رايضيات املؤسسة09الفوج 

حليمي29القاعة رايضيات املؤسسة10الفوج 

عبدوس 09القاعة االقتصاد الكلي 01الفوج حليمي09القاعة رايضيات املؤسسة01الفوج فامدي 09القاعة تسيري املؤسسة 01الفوج 

سرير10القاعة االقتصاد الكلي 02الفوج األستاذ10القاعة 3احصاء 02الفوج جباري10القاعة تسيري املؤسسة 02الفوج 

األستاذ11القاعة 3لعة اجنبية 03الفوج بن دمية 11القاعة 3احصاء 03الفوج صامي11القاعة محاسبة تحليلية03الفوج 

األستاذ12القاعة تسيري املؤسسة 04الفوج غناني12القاعة محاسبة تحليلية04الفوج عبدوس 12القاعة االقتصاد الكلي 04الفوج 

غناني13القاعة محاسبة تحليلية05الفوج جباري 13القاعة تسيري املؤسسة 05الفوج سرير13القاعة االقتصاد الكلي 05الفوج 

األستاذ14القاعة رايضيات املؤسسة06الفوج فاندي14القاعة تسيري املؤسسة 06الفوج األستاذ14القاعة رايضيات املؤسسة06الفوج 

األستاذ26القاعة 3احصاء 07الفوج عبدوس 26القاعة االقتصاد الكلي 07الفوج األستاذ26القاعة 3احصاء 07الفوج 

بن ديمة27القاعة 3احصاء 08الفوج سرير27القاعة االقتصاد الكلي 08الفوج غناني27القاعة محاسبة تحليلية08الفوج 

فاندي28القاعة تسيري املؤسسة 09الفوج صامي28القاعة محاسبة تحليلية09الفوج األستاذ28القاعة رايضيات املؤسسة09الفوج 

األستاذ29القاعة 3لعة اجنبية 10الفوج األستاذ29القاعة تسيري املؤسسة 10الفوج األستاذ29القاعة محاسبة تحليلية10الفوج 

09القاعة تسيري املؤسسة 01الفوج بن ديمة09القاعة 3احصاء 01الفوج 

10القاعة رايضيات املؤسسة02الفوج األستاذ10القاعة محاسبة تحليلية02الفوج 

جباري11القاعة تسيري املؤسسة 03الفوج سرير11القاعة االقتصاد الكلي 03الفوج 

12القاعة 3لعة اجنبية 04الفوج 
األستاذ

بن ديمة12القاعة 3احصاء 04الفوج 

13القاعة رايضيات املؤسسة05الفوج 
األستاذ

13القاعة رايضيات املؤسسة05الفوج 

سرير14القاعة االقتصاد الكلي 06الفوج 

26القاعة 3لعة اجنبية 07الفوج 
األستاذ

جباري26القاعة تسيري املؤسسة 07الفوج األستاذ26القاعة محاسبة تحليلية07الفوج 

األستاذ27القاعة 3لعة اجنبية 08الفوج 

بن ديمة28القاعة 3احصاء 09الفوج األستاذ28القاعة 3لعة اجنبية 09الفوج عبدوس 28القاعة االقتصاد الكلي 09الفوج 

سرير29القاعة االقتصاد الكلي 10الفوج طالب29القاعة 3احصاء 10الفوج 

 المكتبة 02مدرج  المكتبة 02مدرج 

الخميس

االعالم االيل 

محاضرة عن بعد لكل االفواج 

: االستاذة

منهجية 
حماضرة

محاضرة
بزاوية محمد: االستاذ

قراري ميينة : االستاذة

3احصاء 

محاضرة

طالب دليلة : االستاذة

 المكتبة 02مدرج 

اقتصاد نقدي و سوق رأس املال 

محاضرة
حليمي وهيبة : االستاذة

بومدين حسين : االستاذ

 المكتبة 02مدرج 
 المكتبة 02مدرج 

االثنين

الثالثاء

االربعاء

االقتصاد الكلي 

 المكتبة 02مدرج  المكتبة 02مدرج 

فاندي سهيلة : االستاذةصايم مصطفى: االستاذ

رايضيات املؤسسة

حماضرة

  Faculty of Economics, Business and Management- كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

السداسي الثالث  -  استعمال الزمن للسنة  الثانية ليسانس 

10H00-8H3011H30-10H0013H00-11H3015H30-17H00

2023-2022السنة الجامعية 

Department of Management- قسم علوم التسيير 

األحد
حماسبة حتليلية

14H00-15H30

محاضرة

تسيري املؤسسة 

محاضرة


