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 جامعة حممد بوضياف باملسيلة
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  قسم علوم التسيري

  2021-2020الدروس�و�عمال�ا'وجهة�للسدا#"!��ول�للسنة��و�ى�جذع�مش��ك�الفصيلة�الثانية�السنة�الجامعية�برنامج�

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

15-12-2020  

  و 

  الثالثاء

22-12-2020  
  

  1اقتصاد جزئي 
  محاضرة
  1الفرع 
  13المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  1اقتصاد جزئي 
  محاضرة
  1الفرع 
  13المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  1رياضيات 
  1محاضرة الفرع

  13المدرج
  لونيسي نبيلة.أ

  1رياضيات 
  1الفرعمحاضرة 
  13المدرج

  لونيسي نبيلة.أ

  

  1Aالفوج1TDاقتصاد جزئي
 C02القاعة

  شنبي صورية.د

  1Aالفوج1TDاحصاء
 C02القاعة

  صغيور حياة.د

محاسبة 
 1Aالفوج1TDمالية

 C02القاعة 
  بن البار سعد.د

الفوج TDمدخل ل*قتصاد 
3A 
  C06القاعة

 لعشاش عبد الحليم.د
اقتصاد جزئي 

1TD3الفوجA 

شنبي .د C 06القاعة
  صورية

 1Bالفوج1TDاحصاء
 C03القاعة 

 صغيور حياة.د

 1Bالفوج1TDاقتصاد جزئي
 C03القاعة

 شنبي صورية.د

مدخل ل*قتصاد 
TD 3الفوجB 

  C07القاعة
 لعشاش عبد الحليم.د

اقتصاد جزئي 
1TD3الفوجB 

 شنبي صورية.دC07القاعة

 2AالفوجTDمدخل ل*قتصاد 
 C04القاعة

  لعشاش عبد الحليم.د

الفوج TDتاريخ الوقائع ا1قتصادية 
2A 
  C04القاعة

 بن سالم أمال.أ

تاريخ الوقائع ا1قتصادية 
TD 4الفوجA 

  C08القاعة
 بن سالم أمال.أ

 4Aالفوج1TDاحصاء
 C08القاعة

 صغيور حياة.د

الفوج TDتاريخ الوقائع ا1قتصادية 
2B 
  C05القاعة

  بن سالم أمال.أ
 

 2Bالفوج TDمدخل ل*قتصاد 
  C05القاعة

 لعشاش عبد الحليم.د

 A 5الفوج1TDاحصاء

صغيور .د  C10القاعة
  حياة

  1رياضيات 
  2محاضرة الفرع

  12المدرج
  لونيسي نبيلة.أ

  

  1رياضيات 
  2محاضرة الفرع

  12المدرج
  لونيسي نبيلة.أ

  

  1إحصاء
  محاضرة

  2الفرع
  12المدرج 

 قرواط يونس.د
  

  1إحصاء
  محاضرة

  2الفرع
  12المدرج 

  قرواط يونس.د
  

 4Bالفوج1TDمحاسبة مالية 

 C09القاعة

  بن البار سعد.د

  4Bالفوج1TDرياضيات  
 C09القاعة

 لونيسي نبيلة.أ
 5Bالفوج1TDرياضيات  

 C09القاعة 

 A 5الفوج 1TDرياضيات    لونيسي نبيلة.ا

 لونيسي نبيلة.أC10القاعة

القاعة  5Bالفوج1TDمحاسبة مالية 
C10بن البار سعد.د 

  األربعاء

16 -12 -202  

  و

  األربعاء

23 -12 -202  
  

  1AالفوجTDمدخل ل*قصاد
 C02القاعة

  لعشاش عبد الحليم.د

تاريخ الوقائع ا1قتصادية 
TD 2الفوجB 

  C02القاعة
 بن سالم أمال.أ

  1AالفوجTDرياضيات 
 C02القاعة

 B 1الفوجرياضيات  .لونيسي نبيلة.أ
 C03القاعة

 .نبيلةلونيسي .أ

  
  

تاريخ الوقائع ا1قتصادية 
TD3الفوجA  

 C06القاعة 
  بن سالم أمال.أ

  3Aالفوج TD رياضيات 
  C06القاعة 

  لونيسي نبيلة.أ

  1إحصاء
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج 

  قرواط يونس.د

  1إحصاء
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج 

  قرواط يونس.د
 

 1Bالفوج1TDمحاسبة مالية
 C03القاعة 

 بن البار سعد.د

 1Bالفوج1TDمدخل ل*قتصاد
 C03القاعة 

  لعشاش عبد الحليم.د

تاريخ الوقائع ا1قتصادية 
TD 1الفوجB 

  C03القاعة
 بن سالم أمال.أ

 3Bالفوج TD رياضيات 
  C07القاعة

 3Bالفوج1TDمحاسبة مالية لونيسي نبيلة.أ
  C07القاعة

  بن البار سعد.د

  تاريخ الوقائع ا$قتصادية
  محاضرة
   2الفرع
  12المدرج

  قراوي أحمد الصغير.أ

  تاريخ الوقائع ا$قتصادية
  محاضرة
   2الفرع
  12المدرج

  قراوي أحمد الصغير.أ
  2AالفوجTD رياضيات 

 C04القاعة
  لونيسي نبيلة.أ

  2Aالفوج1TDمحاسبة مالية
 C04القاعة

  بن البار سعد.د

  2Aالفوج1TDاقتصاد جزئي
  C04القاعة

  شنبي صورية.د

  2Aالفوج TD 1إحصاء
  C04القاعة

  صغيور حياة.د

  2Aالفوج1TDاحصاء
  C04القاعة

  صغيور حياة.د
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   2Bالفوج 1TDاحصاء

  C05القاعة
  صغيور حياة.د

   2Bالفوج  TD رياضيات 
  C05القاعة

  لونيسي نبيلة.أ

  2Bالفوج1TDمحاسبة مالية
 C05القاعة 

  بن البار سعد.د

  2Bالفوج1TDاقتصاد جزئي
 C05القاعة 

  شنبي صورية.د

 4Aالفوج TD 1محاسبة مالية 
  C08القاعة

  بن البار سعد. د

 4Aالفوج TD 1اقتصاد جزئي 
  C08القاعة

  شنبي صورية. د

تاريخ الوقائع ا1قتصادية 
TD3الفوجB 

  C07القاعة
 بن سالم أمال.أ

  3Bالفوج1TDاحصاء
  C07القاعة

  صغيور حياة.د

  3A  الفوج1TDاحصاء
 C06القاعة 

  صغيور حياة.د

 3Aالفوج1TDماليةمحاسبة 
 C06القاعة 

 بن البار سعد.د

 A 5الفوج TDمدخل ل*قتصاد 

  لعشاش عبد الحليم.د C10القاعة

القاعة  5BالفوجTDمدخل ل*قتصاد 
C10لعشاش عبد الحليم.د  

  

  اخلميس 

17 -12 -2020  

  و

  اخلميس  

17 -12 -2020  
  

  مدخل ل*قتصاد
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج

 ھبال عبد النور.د

  ل*قتصاد مدخل
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج

 ھبال عبد النور.د

  1محاسبة مالية
  1محاضرة الفرع

  13المدرج 
  مھني بوريش.د

  1محاسبة مالية
  1محاضرة الفرع

   13المدرج 
  مھني بوريش.د

  

    
  
  
  

  1محاسبة مالية
  2محاضرة الفرع

  13المدرج 
 مھني بوريش.د
 

  
  
  
  
  
  

  1محاسبة مالية
  2محاضرة الفرع

   13المدرج
  مھني بوريش.د

  مدخل ل*قتصاد
  محاضرة

  2الفرع
  13المدرج

 ھبال عبد النور.د

  مدخل ل*قتصاد
  محاضرة

  2الفرع
  13المدرج

 ھبال عبد النور.د

 4Aالفوج1TDاحصاء
 C08القاعة

  صغيور حياة.د

 4Aالفوج TDرياضيات 
  C08القاعة

  لونيسي نبيلة.أ

 4Aالفوج TD 1اقتصاد جزئي 
  C08القاعة

  شنبي صورية. د

 4Aالفوج TD 1محاسبة مالية 
  C08القاعة

  بن البار سعد. د
 4Bالفوج1TDجزئي  اقتصاد 

 C02القاعة

  شنبي صورية.د

 4Bالفوج1TDمحاسبة مالية 

 C02القاعة

  بن البار سعد.د

  4Bالفوج1TDاحصاء 
 C02القاعة

  صغيور حياة.د

 A 5الفوج TD 1محاسبة مالية 

  بن البار سعد. د C09القاعة
 A 5الفوج1TDاحصاء

  صغيور حياة.د  C09القاعة
 5Bالفوج1TDاحصاء

 C10القاعة 

  صغيور حياة.د
  

 5Bالفوج1TDرياضيات  

 C10القاعة 

  لونيسي نبيلة.ا
 B 5الفوج TD 1اقتصاد جزئي 

  شنبي صورية.دC10القاعة
 5Bالفوج TD 1محاسبة مالية 

  بن البار سعد.. د C10القاعة
 A 5الفوج TD 1اقتصاد جزئي 

  صورية شنبي.د C09القاعة

  األحد

20-12-2020  

  و

  األحد

27-12-2020  
  

  منھجية 
  محاضرة
   1الفرع 
  13المدرج 

  تمار توفيق.د

  منھجية 
  محاضرة
   1الفرع 
  13المدرج 

  تمار توفيق.د

  1ا1قتصاد الجزئي 
  محاضرة
  1الفرع 
  13المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  1AالفوجTDرياضيات 
 C02القاعة

  .لونيسي نبيلة.أ

  1Aالفوج1TDاقتصاد جزئي  
 C02القاعة

  شنبي صورية.د

  1Aالفوج1TDاحصاء
 C02القاعة

  صغيور حياة.د
 5Bالفوج1TDاحصاء

 C09القاعة 

  صغيور حياة.د
 

الفوج TD 1اقتصاد جزئي 
5 B 

 شنبي صورية.دC09القاعة
 3Aالفوج1TDمحاسبة مالية

 C06القاعة 
  بن البار سعد.د

 1Bالفوج1TDاحصاء
 C03القاعة 

 صغيور حياة.د

 1Bالفوج1TDجزئياقتصاد 
 C03القاعة

 شنبي صورية.د

 3Bالفوج TD رياضيات 
  C07القاعة

  لونيسي نبيلة.أ

 3Bالفوج1TDمحاسبة مالية
  C07القاعة

 بن البار سعد.د

محاسبة 
 1Aالفوج1TDمالية

 C02القاعة 
 بن البار سعد.د

 A 5الفوج TD 1محاسبة مالية 

 بن البار سعد. دC09القاعة

 4Bالفوج1TD رياضيات

 C10القاعة

 لونيسي نبيلة. أ

  1ا1قتصاد الجزئي 
  محاضرة
  2الفرع 
  12المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  1ا1قتصاد الجزئي 
  محاضرة
  2الفرع 
  12المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

 تاريخ الوقائع ا1قتصادية
TD 5الفوج A 

  بن سالم أمال. أC03القاعة

 5Bالفوج TD اBقتصاديةتاريخ الوقائع 

اقتصاد جزئي   بن سالم أمال. أ C10القاعة
1TD3الفوجB 

شنبي .دC07القاعة
 صورية

  3Aالفوج TD رياضيات 
  C06القاعة 

 4Bالفوج1TDاقتصاد جزئي   لونيسي نبيلة.أ

 C09القاعة

  شنبي صورية.د

  4Bالفوج1TDاحصاء 
 C09القاعة

  صغيور حياة.د
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 4Aالفوج TD 1 رياضيات

  C08القاعة
  لونيسي نبيلة.أ

  2Aالفوج1TDاقتصاد جزئي
  C04القاعة

  شنبي صورية.د

  اإلثنني

21-12-2020  

  و

  اإلثنني

28-12-2020  
  

  2AالفوجTD رياضيات 
 C04القاعة

  لونيسي نبيلة.أ

  2Aالفوج1TDمحاسبة مالية
 C04القاعة

  بن البار سعد.د

  2Aالفوج1TDاحصاء
  C04القاعة

  صغيور حياة.د

  3A  الفوج1TDاحصاء
 C06القاعة 

  

  1محاسبة مالية  
  1محاضرة الفرع

   13المدرج 
  مھني بوريش.د

  م ا1جتماعلمدخل لع
  محاضرة 

  13المدرج 1الفرع 
  بن سالم أمال.أ

تاريخ الوقائع 
  ا$قتصادية
  محاضرة
   1الفرع
  13المدرج

قراوي أحمد .أ
 الصغير

تاريخ الوقائع 
  ا$قتصادية
  محاضرة
  1الفرع
  13المدرج

قراوي أحمد .أ
 الصغير

 1Bالفوج1TDمحاسبة مالية
 C03القاعة 

 بن البار سعد.د

  3Bالفوج1TDاحصاء
  C07القاعة

  صغيور حياة.د

 3Aالفوج1TDاقتصاد جزئي 

 شنبي صورية.د C 06القاعة

 B 1الفوجرياضيات 
 C03القاعة

 .لونيسي نبيلة.أ

  1ا1قتصاد الجزئي 
  محاضرة
  2الفرع 
  12المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  1محاسبة مالية
  2محاضرة الفرع

  12المدرج 
  مھني بوريش.د

   2Bالفوج 1TDاحصاء
  C05القاعة

  صغيور حياة.د

   2Bالفوج  TD رياضيات 
  C05القاعة

  لونيسي نبيلة.أ

  2Bالفوج1TDمحاسبة مالية
 C05القاعة 

  بن البار سعد.د

  2Bالفوج1TDاقتصاد جزئي
 C05القاعة 

  شنبي صورية.د

 4Bالفوج1TDمدخل ل-قتصاد 

 C09القاعة

  لعشاش عبد الحليم.د
 4Aالفوج TDمدخل ل*قتصاد

لعشاش عبد .دC08القاعة
  الحليم

تاريخ الوقائع ا$قتصادية 
1TD4الفوجB 

 C09القاعة

  بن سالم أمال.أ

 4Aالفوج TD 1محاسبة مالية 
  بن البار سعد. د C08القاعة

  

  خل لعلم ا1جتماعمد
  محاضرة 

  12المدرج2الفرع 
  بن سالم أمال.أ

  مدخل للقانون
  محاضرة
  2الفرع
  14المدرج

  قسمية محمد.أ
 A 5فوج الTD 1اقتصاد جزئي 

  صورية شنبي.د C10القاعة
 A 5الفوج 1TDرياضيات  

  لونيسي نبيلة.أC10القاعة

  الثالثاء

29-12-2020  
  

  أنجليزية
  محاضرة
   1الفرع
  13المدرج

  دلھوم محمد ا/مين.أ

  أنجليزية
  محاضرة
   1الفرع
  13المدرج

  دلھوم محمد ا/مين.أ

  1محاسبة مالية 
  محاضرة
   1الفرع
  13المدرج

  مھني بوريش.د

  1محاسبة مالية 
  محاضرة
   1الفرع
  13المدرج

  مھني بوريش.د

  1ا1قتصاد الجزئي   
  محاضرة
  1الفرع 
  18المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  1ا1قتصاد الجزئي 
  محاضرة
  1الفرع 
  18المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  مدخل للقانون
  محاضرة
  1الفرع
  18المدرج

 محمد قسمية.أ

  مدخل للقانون
  محاضرة
  1الفرع
  18المدرج

 قسمية محمد.أ

  1ا1قتصاد الجزئي 
  محاضرة
  2الفرع 
  12المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  1ا1قتصاد الجزئي 
  محاضرة
  2الفرع 
  12المدرج 

  د برحومة عبد الحميد.أ

  أنجليزية
  محاضرة
  2الفرع
  12المدرج

  دلھوم محمد ا/مين.أ

  أنجليزية
  محاضرة
  2الفرع
  12المدرج

  دلھوم محمد ا/مين.أ

  1محاسبة مالية 
  محاضرة
  2الفرع
  19المدرج

  1محاسبة مالية 
  محاضرة
  2الفرع
  19المدرج

  منھجية 
  محاضرة

   2الفرع 
  19المدرج 

 تمار توفيق.د

  منھجية 
  محاضرة

   2الفرع 
  19المدرج 

 تمار توفيق.د

  :مهمة جدا اتمالحظ

  3+2+1األفواج:  1الفرع 

  5+4األفواج : 2الفرع 

TD :يعين أعمال موجهة  
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 ) 1Bو  1Aمقسم إىل  1مثال الفوج ( Bو A   مقسمة إىل أفواج فرعية يف األعمال املوجهةألفواج كل ا

  جدول توضيحي لتنظيم األفواج

                      اللون

الرقم الترتييب 

للفوج على 

  مستوى الكلية

11A 11B  12A  12B  13A  13B  14A  14B  15A  15B  

الترتييب  الرقم

للفوج على 

  مستوى القسم

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 

  

  

  

  

  

  

  


