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02  

 المسائية                 الفترة                         

14.00 14.00 - 15.30 15.30 - 17.00 
  07ف 02

  لونيسي نبيلة
 

  لغة أجنبية   
  م 2

  حاجي قصيدة.أ
 19المدرج 
 

  05ف 2محاسبة مالية 
  نقموش عادل.د

C07 

  08ف 2إفتصاد جزئي 
  شنبي صورية

 

  08ف 02رياضيات 
  لونيسي نبيلة.أ

C10 
  04ف 2محاسبة مالية 

  مھني بوريش
 

  2محاسبة مالية 
  م

  مھني بوريش.أ
   13المدرج 

  01إع(م آلي   
 م 

  مرزوق فاتح.أ
  13المدرج 

  05ف 02
  لونيسي نبيلة

 

  06ف
  قرواط يونس 

 

  05ف
  صغيور حياة

  
 

  04ف  2إحصاء
  صغيور حياة.أ

C05  
 

  07ف 2محاسبة مالية 
  بن البار سعد

   04ف مدخل 2دارة ا1عمال  
  بركاتي حسين.د

C05  

  05ف مدخل 2دارة ا1عمال
  

  بركاتي حسين.د
C07  
 
  

  02ف 2إفتصاد جزئي 
  لعشاش عبد الحليم

  

  05ف 2إفتصاد جزئي 
  لعشاش عبد الحليم.د

C07  

  03مدخل 2دارة ا1عمال ف
  لعشاش عبد الحليم.د

C04  
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  برنامج المحاضرات وا�عمال الموجھة
02: السداسي الفصيلة الثانية MDLعلوم التسيير ا�ولى جذع مشترك  السنة 

 الفتــــــرة                    الصبـاحيــــة

  - 11.00  11.00  - 12.30 12.30– 14.00

  مدخل 2دارة ا1عمال
  م 

  حوحو مصطفى
   13المدرج 

  06ف 02رياضيات 
  لونيسي نبيلة.أ

C08  

02رياضيات 
لونيسي نبيلة.أ

C09 
 

  03ف 2إفتصاد جزئي 
  شنبي صورية.د

C05 

إفتصاد جزئي 
شنبي صورية.د

C06 
  01ف 2محاسبة مالية 

  بن البار سعد
C02 

  01مدخل 2دارة ا1عمال ف
  لعشاش عبد الحليم.د

C02 

محاسبة مالية 
مھني بوريش.د

C05 

  02ف 2محاسبة مالية 
  نقموش عادل

C03  

  02ف 02رياضيات 
  لونيسي نبيلة.أ

C03  

02رياضيات 
لونيسي نبيلة.أ

C07 
  03ف 2محاسبة مالية 

  نقموش عادل.د
C04  

ف 2إحصاء
قرواط يونس 

C08  08ف 2محاسبة مالية  
  بن البار سعد.أ

C10 

  02إحصاء 
  م

  قرواط يونس
   13المدرج 

  01ف 2إحصاء
  قرواط يونس 

C02 

ف 2إحصاء
صغيور حياة.أ

C07 
 

محاسبة مالية 
بن البار سعد.أ

C09  
  
  
  

  06ف 2محاسبة مالية 
  بن البار سعد.أ

C08  

إفتصاد جزئي 
لعشاش عبد الحليم.د

C03  

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  قسم علوم التسيري

 

 ااااللللييييــــــــوووومممم
الفتــــــرة                    الصبـاحيــــة

8.00   -  9.30 9.30  

        ااااألألألألححححــــــــدددد

 

  م 2اقتصاد جزئي 
  برحومة عبد الحميد. أد

   13المدرج 

مدخل 2دارة ا1عمال

حوحو مصطفى.د
المدرج 

        ااااالالالالثثثثننننيييينننن

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  م 2رياضيات 
  لونيسي نبيلة.أ

   13المدرج 

محاسبة مالية 
بن البار سعد.أ

C02

محاسبة مالية 
نقموش عادل.د

C03

        ااااللللثثثثالالالالثثثثــــااااءءءء

 

  القانون التجاري
 م

  قسمية محمد.أ
 13المدرج 

إحصاء 

قرواط يونس.د
المدرج 
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  رئيس القسم

  07ف  2إحصاء
  صغيور حياة.أ

C09  
  

  06مدخل 2دارة ا1عمال ف
  بركاتي حسين

  

  علم اجتماع المنظمات
  م

  بن سالم أمال.أ
  13المدرج 
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  04ف 2إفتصاد جزئي 
  شنبي صورية.د

C05 
  

  02ف 2إحصاء
  حطي شاكر السراج

C03 

  01ف 2إفتصاد جزئي 
  شنبي صورية.د

C02 

مدخل 2دارة ا1عمال ف
بركاتي حسين.د

C08  
   

  03ف 02رياضيات 
  يحياوي

C04  

  03ف 2إحصاء
  حطي شاكر السراج.أ

C04  
  04ف 02رياضيات 

  فايد نور الھدى
C05 

  08مدخل 2دارة ا1عمال ف
  بركاتي حسين.د

C10  

  06ف 2إفتصاد جزئي 
  شنبي صورية

C08  

  07مدخل 2دارة ا1عمال ف
  بركاتي حسين

C09 

    

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  قسم علوم التسيري

 ااااألألألألررررببببععععااااءءءء

  01ف 02رياضيات 
  يحياوي.أ

C02 

إحصاء
حطي شاكر السراج.أ

C03

  02مدخل 2دارة ا1عمال ف
  بركاتي حسين.د

C03  

رياضيات 
يحياوي.أ

C04
رياضيات 

فايد نور الھدى.أ
C05
إفتصاد جزئي 

شنبي صورية.د
C08

  07ف  2إفتصاد جزئي 
  شنبي صورية.د

C09  مدخل 2دارة ا1عمال ف
بركاتي حسين.د

C09
  08ف 2إحصاء

  صغيور حياة.أ
C10 

  ااااللللخخخخممممييييــــسسسس


