
اليوم

G1مدرج المكتبةبن منصور عبد هللا. أمدخل لالقتصادG1 مدرج المكتبةزياني نجية. أ1إقتصاد جزئيG1مدرج المكتبةبن لولو سليم. أ1 محاسبة عامةG1 مدرج المكتبةبن شيرة. أ1لغة اجنبية

G2المدرج بن أحمد دحو رشيدة. أمدخل لالقتصادBG2 المدرج بوكليخة لطيفة. أ1إقتصاد جزئيBG2المدرج فقيه فاطمة. أ1 محاسبة عامةBG2 المدرج نوالي ف. أ1لغة اجنبيةB

G3(قسم المالية) 3المدرج نوار سفيان. أمدخل لالقتصادG3 (قسم المالية) 3المدرج قادة علي حنان. أ1إقتصاد جزئيG3(قسم المالية) 3المدرج بن أشنهو. أ1 محاسبة عامةG3 صور وئام.أ1لغة اجنبية
 3المدرج 

(قسم المالية)

G403القاعة مدخل لالقتصادG4 03القاعة 1إقتصاد جزئيG403القاعة زيان يوسف. أ1 محاسبة عامةG4 03القاعة 1لغة اجنبية

G5 04القاعة زياني نجية. أ1إقتصاد جزئيG504القاعة بن منصور عبد هللا. أمدخل لالقتصادG5 04القاعة بن شيرة. أ1لغة اجنبيةG504القاعة 1 محاسبة عامة

G6 10القاعة بوكليخة لطيفة. أ1إقتصاد جزئيG610القاعة بن أحمد دحو رشيدة. أمدخل لالقتصادG6 10القاعة نوالي ف. أ1لغة اجنبيةG610القاعة فقيه فاطمة. أ1 محاسبة عامة

G7 11القاعة قادة علي حنان. أ1إقتصاد جزئيG711القاعة نوار سفيان. أمدخل لالقتصادG7 11القاعة صور وئام.أ1لغة اجنبيةG711القاعة بن أشنهو. أ1 محاسبة عامة

G8 13القاعة 1إقتصاد جزئيG813القاعة مدخل لالقتصادG8 13القاعة 1لغة اجنبيةG813القاعة زيان يوسف. أ1 محاسبة عامة

G1 مدرج المكتبةخطاب زهيرة. أ1رياضياتG1 مدرج المكتبةزكرياء جمعة. أ1إحصاءG1
 تاريخ الوقائع 

االقتصادية
مدرج المكتبةجلطي. أ

G2 المدرج عايشي شهيرة. أ1رياضياتBG2 المدرج إينال أمينة. أ1إحصاءBG2
 تاريخ الوقائع 

االقتصادية
Bالمدرج بدراوي ش. أ

G3 (قسم المالية) 3المدرج بن زرجب سارة. أ1رياضياتG3 (قسم المالية) 3المدرج قادري جميلة. أ1إحصاءG3
 تاريخ الوقائع 

االقتصادية
(قسم المالية) 3المدرج حجيلة. أ

G4 03القاعة بن شيرة حياة. أ1رياضياتG4 03القاعة 1إحصاءG4
 تاريخ الوقائع 

االقتصادية
03القاعة 

G5 04القاعة إينال أمينة. أ1إحصاءG504القاعة بدراوي ش. أ تاريخ الوقائع االقتصاديةG5 04القاعة خطاب زهيرة. أ1رياضيات

G6 10القاعة 1إحصاءG610القاعة حجيلة أ. أ تاريخ الوقائع االقتصاديةG6 10القاعة عايشي شهيرة. أ1رياضيات

G7 11القاعة 1إحصاءG711القاعة  تاريخ الوقائع االقتصاديةG7 11القاعة بن زرجب سارة. أ1رياضيات

G8 13القاعة 1إحصاءG813القاعة  تاريخ الوقائع االقتصاديةG8 13القاعة بن شيرة حياة. أ1رياضيات

17h00h-15h00

2022-2021السنة الجامعية 

- تلمسان - جامعة أبي بكر بلقايد 
كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير 

10h30-08h3012h30h-10h3015h00h-13h00

Section 02المجموعة الثانية

Université Abou-Bakr Belkaid -Tlemcen

قسم العلوم التجارية
-          السداسي األول - إستعمال الزمن السنة األولى جذع مشترك 

 يتم تدريس المواد عن ُبعد عبرمنصة Teamsو سوف يتم إنشاء فرق من أجل ذلك على هذه األرضية تضم كل من األستاذ و الطلبة لكل مادة إعتمادا على اإليميل الجامعي .

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

بلود عثمان. أ مدخل للقانون
مدخل لعلم اجتماع 

المنظمات
كل األفواج

منهجية البحث

على الجميع التقيد بالبرتوكول الصحي المعتمد من قبل الجهات الوصية و إتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية و اإلحترازية .

حسب خصوصية كل مادة (أو التطبيق/و)أو األعمال الموجهة / ُتغطي الحصة الواحدة كل من المحاضرة و.

عن ُبعدطهراوي أسماء. أكل األفواج

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion

Département des Sciences Commerciales

Emploi du Temps  1ère Année Tronc commun

Année Universitaire  (2021-2022) Semestre 01

عن ُبعدعن ُبعد العياطي جهيدة. أ كل األفواج


