
العلوم التجارية مسار استعمال الزمن للسنة الثانية 
 17- 15:30 15:30- 14 14- 12:30 12:30- 11 11- 9:30 9:30- 8 الحوكيت

 األحد
 منهجية البحث

حضان بوبعاية.د.أ  
 12املدرج 

 2إعالم آلي 
أ كريني 
 12املدرج 

 01اكحصاد كلي 
صالح صراي .د

 12املدرج 

 05الفوج  
إكحصاد هلدي 

وأصواق رأش املال 
 حمسة خالفي.أ

I01 

 03الفوج  
 01إكحصاد كلي 

 بديار رضا.أ
I01 

 06الفوج  
إكحصاد هلدي وأصواق 

رأش املال 
حمسة فيشوش .د

I01 

 01الفوج  
 03إحصاء 

عمار حعيجع .أ
I02 

 04الفوج  
محاصبة ثحليلية 

ذوادي .أ
I02 

 05الفوج  
 01إكحصاد كلي 

 حضين طيوب.أ
I02 

 04الفوج  
إكحصاد هلدي 

وأصواق رأش املال 
هوال عطوي .أ

I03 

 05الفوج  
رياضيات املؤصضة 

................ 
I03 

 01الفوج  
 01إكحصاد كلي 

هور الدين شادي 
I03 

 االثنين
اكحصاد هلدي 

وأصواق رأش املال 
حمسة فيشوش .د

 12املدرج 

 3إحصاء 
صامية خرخاش .د.أ

 12املدرج 

محاصبة ثحليلية 
صعيد .د.أ

 كاصمي
 12املدرج 

/ 

 02الفوج  
 03إحصاء 

صامية خرخاش .د.أ
I04 

   04الفوج  
 01إكحصاد كلي 

 بديار رضا.أ
I04 

جضيير املؤصضة  الثالثاء
أحمد خليلي .د

 24املدرج 

   02الفوج  
 01إكحصاد كلي 

  محمد الصالح أوصيف.أ
I03 

   05الفوج  
محاصبة ثحليلية 

 صعد الدين.أ
I03 إهجليزية 

عبد النور .د
 هبال
 12املدرج 

 01الفوج  
محاصبة ثحليلية 

 صعيد كاصمي.د.أ
J03 

 03الفوج  
محاصبة ثحليلية 

 صعيد كاصمي.د.أ
J03 

   01الفوج  
جضيير املؤصضة 

فرحات عباش .د.أ
I04 

  06الفوج  
رياضيات املؤصضة  

إلياش صالم .د.أ
I04 

 04الفوج  
جضيير املؤصضة   
موس ى حجاب .د

I04 

  02الفوج  
جضيير املؤصضة  
موس ى حجاب .د

I04 

 األربعاء

 01الفوج  
رياضيات املؤصضة 

محمد روازقي .د
J01 

 02الفوج  
رياضيات املؤصضة 

محمد روازقي .د
J01 

 03الفوج  
 رياضيات املؤصضة

محمد روازقي .د
J01 

/ 

 04الفوج  
رياضيات املؤصضة 

محمد روازقي .د
J01 

 صضةرياضيات املؤ
محمد روازقي .د

 03الفوج   12املدرج 
إكحصاد هلدي وأصواق 

رأش املال 
رفيم صعدون .د

I04 

03 
 03إحصاء 

رزيلة مخوخ .د
I04 

 04الفوج  
 03إحصاء 

رزيلة مخوخ .د
I04 

 05الفوج  
 03إحصاء 

رزيلة مخوخ .د
I04 

 

 06الفوج  
 01إكحصاد كلي 

محمد الصالح .أ
 أوصيف

I04 

الخميس 

 06الفوج  
 03إحصاء 

رباحي براهيم 
J01 

 01الفوج  
إكحصاد هلدي وأصواق رأش املال 

حضان بوبعاية 
J01 

  02الفوج  
 

إكحصاد هلدي 
وأصواق رأش املال 

حضان بوبعاية 
J01 / 

/ 
 05الفوج  

جضيير املؤصضة 
موس ى حجاب .د

I04 

 03الفوج  
جضيير املؤصضة 

موس ى حجاب .د
I04 

 06الفوج  
جضيير املؤصضة 

موس ى حجاب .د
I04 

  04الفوج  
محاصبة ثحليلية  
صعيد كاصمي .د.أ

J03 

 02الفوج  
محاصبة ثحليلية 

 صعيد كاصمي.د.أ
J03 

/ 

 


