
09.30-08.0011.00-9.3012.30-11.0014.00-12.3015.30-14.0017.00-15.30

1C02 الفوج 1 /د.بن البار سعد/القاعة/TD/1محاسبة مالیةC02 الفوج 1/أ.لونیسي/القاعةTD/1ریاضیات

2C03 الفوج2/أ.لونیسي/القاعةTD/1ریاضیاتC03 الفوج 2/د.بن البار سعد/القاعة/TD/1محاسبة مالیة

3C04 الفوج3/القاعةTD/ریاضیات1/أ.زین حسین

4

5

6

7C08 الفوج 7/د.نقموش عادل/القاعة/TD/1محاسبة مالیة

8

9C10 د.زریق /القاعة/TD/9اقتصاد جزئي 1/الفوج

10B07 الفوج10/لقاعةTD/ریاضیات 1/أزین حسانB07 د.زریق /القاعة/TD/8اقتصاد جزئي 1/الفوج

1C01 أ.د قاسمي كمال/القاعة/TD/1مدخل لإلقتصاد/الفوجC02 د.لعشاش /القاعة/TD/1اقتصاد جزئي 1/الفوج

2C03 د.میمون الطاھر/القاعة/TD/2مدخل لإلقتصاد/الفوجC03 د.قرواط یونس/القاعة/TD/2 احصاء1/الفوج

3C04 الفوج 3 /د.بن البار سعد/القاعة/TD/1محاسبة مالیةC04 د.میمون الطاھر/القاعة/TD/3مدخل لإلقتصاد/الفوج

4C05 الفوج 4 /د.بن البار سعد/القاعة/TD/1محاسبة مالیةC05 د.میمون الطاھر/القاعة/TD/4مدخل لإلقتصاد/الفوج

5C06 د.غالب فاتح/القاعة/TD/5مدخل لإلقتصاد/الفوجC06 الفوج5 /د.بن البار سعد/القاعة/TD/1محاسبة مالیة

6C07 د.لعشاش /القاعة/TD/6اقتصاد جزئي 1/الفوجC07 الفوج6 /د.بن البار سعد/القاعة/TD/1محاسبة مالیة

7C08 أ.صغیور حیاة/القاعة/TD/7 احصاء1/الفوجC08 د.میمون الطاھر/القاعة/TD/7مدخل لإلقتصاد/الفوج

8C09 الفوج 8/د.نقموش عادل/القاعة/TD/1محاسبة مالیةC09 د.قرواط یونس/القاعة/TD/8 احصاء1/الفوج

9C10 الفوج 9/د.نقموش عادل/القاعة/TD/1محاسبة مالیة

10B07 أ.صغیور حیاة/القاعة/TD/10 احصاء1/الفوجB07 الفوج 10/د.نقموش عادل/القاعة/TD/1محاسبة مالیة

1

2

3

4C05 د.قرواط یونس/القاعة/TD/4 احصاء1/الفوج

اقتصاد جزئيTD/1/د. سلیماني محمد/الفوج 5/القاعة 506

6C07 أ.صغیور حیاة/القاعة/TD/6 احصاء1/الفوج

7

8C09 د.میمون الطاھر/القاعة/TD/8مدخل لإلقتصاد/الفوج

9C10 د.عایب/القاعة/TD/9 احصاء1/الفوج

10

1C02 أ.صغیور حیاة/القاعة/TD/1 احصاء1/الفوج

2C03 د.لعشاش /القاعة/TD/2اقتصاد جزئي 1/الفوج

3C04 أ.صغیور حیاة/القاعة/TD/3 احصاء1/الفوجC04 د.لعشاش /القاعة/TD/3اقتصاد جزئي 1/الفوج

4C05 الفوج4/القاعةTD/1ریاضیات/أ.زین حسینC05 د.لعشاش /القاعة/TD/4اقتصاد جزئي 1/الفوج

5C06 الفوج5/القاعةTD/ریاضیات1/أ.زین حسینC06 أ.صغیور حیاة/القاعة/TD/5 احصاء1/الفوج

6C07 أ.د .ھبال/القاعة/TD/4مدخل لإلقتصاد/الفوجC07 الفوج6/أ.لونیسي/القاعةTD/1ریاضیات

7C08 د.زریق /القاعة/TD/7اقتصاد جزئي 1/الفوجC08 الفوج7/القاعةTD/ریاضیات1/أ.زین حسین

8C09 الفوج8/أ.لونیسي/القاعةTD/1ریاضیاتC09 د.زریق /القاعة/TD/8اقتصاد جزئي 1/الفوج

9C10 أ.د .ھبال/القاعة/TD/4مدخل لإلقتصاد/الفوجC10 الفوج9أ.لونیسي/القاعةTD/1ریاضیات

10B07 أ.د .ھبال/القاعة/TD/4مدخل لإلقتصاد/الفوج

محاسبة مالیة /محاضرة/د.مھني بوریش/ 
المدرج 13

احصاء 1/محاضرة/د.قرواط یونس /المدرج 
13

محاسبة مالیة /محاضرة/د.مھني بوریش/ 
المدرج 13

احصاء 1/محاضرة/د.قرواط یونس /المدرج 13

اقتصاد جزئي 1/محاضرة/أ.د برحومة عبد 
الحمید/المدرج 13

ریاضیات1/محاضرة /أ.لونیسي نبیلة/المدرج 
13

مدخل لإلقتصاد/محاضرة/أ.د ھبال عبد 
النور/المدرج 13

مدخل للقانون/محاضرة/أ.قسمیة محمد/المدرج 13
مدخل لعلم اإلجتماع /محاضرة/أ.بن سالم 

أمال/المدرج 13
أنجلیزیة//محاضرة/د.بن اطریو محمدالمدرج 

13 اء
بع

ألر
ا

مدخل لإلقتصاد/محاضرة/أ.د ھبال عبد 
النور/المدرج 13

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر
برنامج التدریس  للسداسي األول 
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ن
نی

إلث
ا
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ا

اقتصاد جزئي 1/محاضرة/أ.د برحومة عبد 
الحمید/المدرج 13


