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رقم   
 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة األولى المدرج

 03 األحد
 1محاسبة عامة

 أ.بوشناف عمار
 1اقتصاد جزئي  

 بن كيحأ.
 

 مدخل لعلم االقتصاد
 زايرأ.

 

 مدخل لعلم الق انون
 أ. جالب

 مدخل لعلم االجتماع
 معيزيأ.

 
 الموجهة  األعمال األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 12 االثنين

 08 الثالثاء
 1رياضيات  

 أ.مصباحي
 

 1إحصاء  
 عبد الحق  القينعي  أ.

 

 1منهجية البحث  
 منصوري .أ

 

 تاريخ الوق ائع االقتصادية
 سالويأ.

 

 إنجليزية
 خروبيأ.

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 األربعاء
 
 
 
 

 1المجموعة
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رقم   
 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة األولى المدرج

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 األحد

 13 االثنين
 1محاسبة عامة  

 أ.القينعي
 

 1اقتصاد جزئي  
 أ.بورمانة

 

 تاريخ الوق ائع اإلقتصادية
 مدخل لعلم الق انون أ. فرات أسمى

   أ. جالب
 إنجليزية

 خروبي .أ
 

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 13 الثالثاء

 1رياضيات   03 األربعاء
 أ.ساطور

 1إحصاء
   بوشامةأ.

 مدخل لعلم االجتماع
 سهام  عبد الكريم أ.

 مدخل لعلم االقتصاد
 طويل أسياأ.

 1منهجية البحث
 أ. مقداد

  
 
 
 
 

 2المجموعة
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رقم  

 المدرج
 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة األولى

 09 االثنين
 1إحصاء  

 قويدريأ.
 1اقتصاد جزئي  

 مغدوريأ.
 رياضيات

 أ. معوشي
 1منهجية البحث  

 خنيش الحاجأ.
 مدخل لعلم االقتصاد

 بوخاري سميةأ.

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 الثالثاء

 تاريخ الوق ائع االقتصادية 09 األربعاء
 أ.طاطاي كمال

 1محاسبة عامة  
 أ.بليدية

 مدخل لعلم الق انون
 طويل أسياأ.  

 مدخل لعلم االجتماع
   حدبيأ.

 إنجليزية
 أ. صراع توفيق

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة الموجهةاألعمال   األعمال الموجهة 07 الخميس

 
 

 

  3  المجموعة
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رقم   
 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة األولى المدرج

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 االثنين

 1إحصاء   09 الثالثاء
 بوحجلةأ.

 1اقتصاد جزئي  
 أ. عامر بشير

 مدخل لعلم االجتماع
 بركان أنيسةأ.

 منهجية
 طرفة محمدأ. 

 انجليزية
 أ.صراع توفيق

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 األربعاء

 1رياضيات   03 الخميس
 قديد أحمدأ.  

 مدخل لعلم االقتصاد
 رابحي مرادأ.  

 1محاسبة عامة
 كداتسةأ.

 تاريخ الوق ائع االقتصادية
 حاوشينأ.

   مدخل لعلم الق انون
 شاعو حنان أ.

  4المجموعة  
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رقم   
 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة األولى المدرج

 1إحصاء   16 االثنين
 عثمانية رؤوفأ.

 1محاسبة عامة    
 أ.موالي

 1البحث  منهجية  
 بوكريفأ.   

 مدخل لعلم االجتماع
 ميلودي أم الخيرأ.  

 تاريخ الوق ائع االقتصادية
 مرابط ف اطمةأ.

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 01 الثالثاء

 1اقتصاد جزئي   16 األربعاء
 بضياف صالحأ.

 1رياضيات  
 كمال بوشريط  .أ

 لعلم الق انون  مدخل
 شاعو حنانأ.

 مدخل  لعلم االقتصاد
 عبد الكريم سهامأ.

 إنجليزية
 أ.بن سعد ياسمين

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 الخميس

 5المجموعة  
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رقم   

 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة األولى المدرج

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 االثنين

 1إحصاء   16 الثالثاء
 عوالي فتيحةأ.

 1رياضيات  
 بوعوينةأ.

 1محاسبة عامة
 حيرش سليمأ.

 مدخل لعلم االقتصاد
 أ.بوكلثوم نعيمة

 مدخل لعلم الق انون
 تمارأ.

 األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة األعمال الموجهة 07 األربعاء

 16 الخميس
 تاريخ الوق ائع االقتصادية

 طالب وسيلةأ.
 

 1منهجية البحث  
 بوبكر ساخيأ.

 مدخل لعلم االجتماع
 طالب وسيلةأ.

 

 1اقتصاد جزئي  
 أ.غزازي

 

 انجليزية
 بن صالح عبد الرزاقأ.  

 

 6المجموعة  



 

 
 

ليكن في علم جميع األساتذة أن المحاضرات تنطلق 
 .30سا 08على الساعة  2021أكتوبر  10يوم 


