
 ( أفواج10)الفصيلت ألاولى -علوم ججاريت –السىت ألاولى جذع مضترك 

 

 ألاًام 9.30  -    8 11-    9.30 12.30 -    11 14 -    12.30 15.30  -    14 17  -  15.30

 
 01اقخصاد جشئي  

مصطفى قزيد .د
 24املدرج 

 مددل لالقخصاد
عبد املالك هبال .د

 24املدرج 

  10الفوج  
 اقخصاد جشئي

مصطفى قزيد . د
I01 

  07الفوج  
 01رياضياث 

هور الهدى بكزي .أ
I03 

  04الفوج  
 01رياضياث 

هور الهدى بكزي .أ
I05 

 ألاحد
 

  03الفوج  
 01رياضياث 

عمزون سهزة .أ
I02 

  02الفوج  
 01رياضياث 

عمزون سهزة .أ
I01 

  01الفوج  
 01رياضياث 

عمزون سهزة .أ
I01 

   01الفوج  
 مددل لالقخصاد

حمشة فيضوش .د
I03 

   03الفوج  
 مددل لالقخصاد

حمشة فيضوش .د
I03 

   02الفوج  
 مددل لالقخصاد

فيضوش حمشة . د
I03 

  08الفوج  
 01إحصاء  
عمز وكال .أ

I04 

   09الفوج  
 01إحصاء 

عبد الزؤوف حماوي .أ
I04 

   10الفوج  
 01إحصاء 

موس ى صليحت 
I04 

   02الفوج  
 اقخصاد جشئي

عفاف ملين .أ
K29 

   01الفوج  
 اقخصاد جشئي

عفاف ملين .أ
K29 

   07الفوج  
 01محاسبت

بزيكي .أ
K29 

  06الفوج  
 01رياضياث 

كوثز بوصامت .د
I05 

  05الفوج  
 01رياضياث 

كوثز بوصامت .د
I05 

  08الفوج  
 01محاسبت 

بزيكي .أ
I05 

   06الفوج  
 مددل لالقخصاد

عمار مزاحي .د
I01 

   05الفوج  
 مددل لالقخصاد
حمشة فيضوش 

I01 

   04الفوج  
 مددل لالقخصاد
حمشة فيضوش 

I01 
 01رياضياث 

عمز سالذ .د.أ
 24املدرج 

 

 01إحصاء 
عاصور بدار .د.أ

 24املدرج 

 01اقخصاد جشئي  
مصطفى قزيد .د

 24املدرج 
 الاثىين

   09الفوج  
 01محاسبت

عصام بوبعاًت .أ
I02 

   10الفوج  
 01 محاسبت

عصام بوبعاًت .أ
I02 

  08الفوج  
 اقخصاد جشئي 

الطيب مصطفاوي 
I02 

/ 
  07الفوج  

 01إحصاء  
أحمد دليلي . د

I03 

   09الفوج  
 اقخصاد جشئي

بلهوصاث .أ
I03 

 مددل لللاهون 
عماد عجابي .د

 24املدرج 

 01محاسبت 
هبيل قليل .د

 24املدرج 

 مددل لالقخصاد
عبد املالك هبال .د

 24املدرج 

   10الفوج  
 اقخصاد جشئي

الطيب مصطفاوي .د
I01 

  06الفوج  
 اقخصاد جشئي 

الطيب مصطفاوي .د
I01 

   05الفوج  
 اقخصاد جشئي

الطيب مصطفاوي .د
I01 

 الثالثاء
   07الفوج  

 مددل لالقخصاد
عبد املالك هبال .د

I02 

   03الفوج  
 اقخصاد جشئي

بولحدًد  .أ
I01 

   06الفوج  
 01إحصاء 

بن اعمارة .د
I02 

  03الفوج  
 01محاسبت 
هبيل قليل .د

I03 

   02الفوج  
 01محاسبت

هبيل قليل .د
I03 

  01الفوج  
 01محاسبت 
 هاجز بوفىارة.أ

I03 
   06الفوج  
 01محاسبت

فكزون .أ
I02 

   02الفوج  
 01إحصاء 

 عاصور بدار.د.أ
I01 

   01الفوج  
 01إحصاء 

 عاصور بدار.د.أ
I01 

 01محاسبت 
هبيل قليل .د

 24املدرج 

 01إحصاء 
عاصور بدار .د.أ

 24املدرج 

ت  اهجليًز
 عبد الىور هبال.د

 24املدرج 
 ألاربعاء
 

   09الفوج  
 مددل لالقخصاد

 وعيمت سماعيني.أ
I02 

   08الفوج  
 مددل لالقخصاد

سفيان فزيديح .أ
I02 

   07الفوج  
 مددل لالقخصاد

عيس ى بدرووي .د
I02 

 04الفوج  
 اقخصاد جشئي  

 عبد الوهاب موسعي.أ
I03 

   05الفوج  
 01محاسبت

 هاجز بوفىارة.أ
I03 

   04الفوج  
 01محاسبت

هبيل قليل .د
I03 

/ 

   05الفوج  
 01إحصاء 

رسيلت مذوخ .د
I01 

  04الفوج  
 01إحصاء  
رسيلت مذوخ .د

I01 

   03الفوج  
 01إحصاء 

رسيلت مذوخ .د
I01 علم اجخماع املىظماث 

حسان بوبعاًت .د.أ
 24املدرج 

  08الفوج   الخميس
 01رياضياث 

هور الهدى بكزي .أ
I01 

  10الفوج  
 01رياضياث 

هور الهدى بكزي .أ
I02 

  09الفوج  
 01رياضياث 

هور الهدى بكزي .أ
I02 


