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 67 66 65 64 63 62 61 60 القاعة
 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 الفوج

 األحد

08 h 00- 

09h 00 

TD مدخل لإلقتصاد/ 
 شاشوة

TD المحاسبة 
 / تمار 01المالية

TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/
TD لإلقتصاد مدخل 

 يعقوب
TD 01المحاسبة المالية 

 بوشيخي /
TD 01إقتصاد جزئي 

 بوخاتم/
TD مدخل لإلقتصاد/ 

 برينيس 
TD المحاسبة 

 شمالل  01المالية

09h00-10h 

00 

TD 01إقتصاد جزئي 
 مركيك/

TD مدخل لإلقتصاد/ 
 شاشوة

TD  المحاسبة

 / تمار 01المالية
TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/
TD مدخل لإلقتصاد/ 

 يعقوب
TD 01المحاسبة المالية 

 بوشيخي /
TD 01إقتصاد جزئي 

 بوخاتم/
TD مدخل لإلقتصاد/ 

 برينيس 

10H00 - 

11H00 
 محاسبة

TD 01إقتصاد جزئي 
 مركيك/

TD /مدخل لإلقتصاد 
 شاشوة

TD 01المحاسبة المالية 
 تمار /

TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/

TD مدخل لإلقتصاد/ 

 يعقوب
 محاسبة

TD 01إقتصاد جزئي 

 بوخاتم/

                    

 67 66 65 64 63 62 61 60 القاعة  

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 الفوج  

 األربعاء

08 h 00- 

09h 00 

TD تاريخ الوقائع 
 االقتصادية/ بوزيد

TD إحصاء وصفي 
 زبشي/

TD زقان /رياضيات 
TD  تاريخ الوقائع

/صغير  االقتصادية

 شنتوف

TD إحصاء وصفي 

 شني عمروش بن 
 عمر ستي 01رياضيات

TD  تاريخ الوقائع
 يحي باي /االقتصادية

TD  إحصاء وصفي
 بلكحل

09h00-10h 

00 
TD جوزي /رياضيات 

TD  تاريخ الوقائع

 بوزيد /االقتصادية

TD إحصاء وصفي 

 زبشي/
TD زقان /رياضيات 

TD  تاريخ الوقائع

/صغير  االقتصادية

 شنتوف

TD  إحصاء وصفي بن

 شني عمروش
TD بطاهر /رياضيات 

TD يخ الوقائع رتا

 يحي باي /االقتصادية

10H00 - 

11H00 

TD  إحصاء وصفي

 بوهلة/

TD  /رياضيات

 جوزي

TD تاريخ الوقائع 

 االقتصادية/ بوزيد
TD إحصاء وصفي 

 زبشي/
TD زقان /رياضيات 

TD الوقائع تاريخ 

 االقتصادية/ ولد بن زازة

TD بن  إحصاء وصفي

 شني عمروش
 عمر ستي 01رياضيات
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 74 73 72 71 70 69 68 القاعة  

 

 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 الفوج

 األحد

08 h 00- 09h 00 
TD 01إقتصاد جزئي 

 برجي/
TD محاسبة مدخل لإلقتصاد/ ودان 

TD  تاريخ الوقائع
 االقتصادية/ حمو معمر

TD إحصاء وصفي /زبشي TD رياضيات/ بلقندوز 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ يحي باي

09h00-10h 00 
TD 01المحاسبة المالية 

 شمالل /

TD 01إقتصاد جزئي 

 برجي/
TD مدخل لإلقتصاد/ ودان TD رياضيات/ خليفة 

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ حمو معمر

TD  إحصاء وصفي

 زبشي/

TD /رياضيات 

 بلقندوز 

10H00 - 11H00 
TD  /مدخل لإلقتصاد

 برينيس أسماء
TD 01المحاسبة المالية  /

 شمالل
TD 01إقتصاد جزئي 

 برجي/
TD  إحصاء وصفي بن

 كروبة
TD رياضيات/ خليفة 

TD  تاريخ الوقائع
 االقتصادية/ موساوي

TD / إحصاء وصفي 
 زبشي

                  

 74 73 72 71 70 69 68 القاعة  

 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 الفوج  

 األربعاء

08 h 00- 09h 00 TD رياضيات/ بطاهر 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ بن شني,ي
TD إحصاء وصفي /بوهلة 

TD  / مدخل لإلقتصاد

 بلعجال

TD 01المحاسبة المالية  /

 تكارلي

TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/

TD  / مدخل لإلقتصاد

 بلعياشي

09h00-10h 00 
TD  إحصاء وصفي

 بلكحل
TD رياضيات/ بلقندوز 

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ بن شني,ي

TD بن  /01إقتصاد جزئي

 سلوى

TD  / مدخل لإلقتصاد

 بلعجال

TD 01المحاسبة المالية  /

 تكارلي

TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/

10H00 - 11H00 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ يحي باي
TD إحصاء وصفي بلكحل TD رياضيات/ بلقندوز 

TD 01المحاسبة المالية  /
 تمار

TD بن  /01جزئي دإقتصا
 سلوى

TD  / مدخل لإلقتصاد
 بلعجال

TD 01المحاسبة المالية  /
 تكارلي
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 87 86 84 82 81 76 75 القاعة  

 

 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 الفوج

 األحد

08 h 00- 

09h 00 
TD إحصاء وصفي /بوهلة TD رياضيات/ علوش 

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ ولد بن زازة

TD  إحصاء وصفي / ولد

 عامر
TD رياضيات/ بلحميتي 

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ موساوي

TD  إحصاء وصفي بن

 كروبة

09h00-10h 

00 

TD  تاريخ الوقائع
 االقتصادية/ يحي باي

TD إحصاء وصفي /بوهلة TD رياضيات/ علوش 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ ولد بن زازة
TD  إحصاء وصفي / ولد

 عامر
TD رياضيات/ بلحميتي 

TD  تاريخ الوقائع
 االقتصادية/ موساوي

10H00 - 

11H00 
TD رياضيات/ بلقندوز 

TD خ الوقائع يتار

 االقتصادية/ يحي باي
TD إحصاء وصفي /بوهلة TD رياضيات/ علوش 

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ ولد بن زازة

TD  إحصاء وصفي / ولد

 عامر
TD رياضيات/ بلحميتي 

  
  

              

 87 86 84 82 81 76 75 القاعة  

 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 الفوج  

 األربعاء

08 h 00- 

09h 00 

TD 01المحاسبة المالية/ 

 زعفران

TD 01إقتصاد جزئي 

 مالح/
TD مدخل لإلقتصاد/ شاشوة 

TD 01المحاسبة المالية  /

 شمالل

TD 01إقتصاد جزئي 

 بوخاتم/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 مرسلي

TD 01المحاسبة المالية  /

 تمار

09h00-10h 

00 

TD  / مدخل لإلقتصاد

 بلعياشي

TD 01المحاسبة المالية/ 

 زعفران
TD مالح 01إقتصاد جزئي/ TD مدخل لإلقتصاد/ شاشوة 

TD 01المحاسبة المالية  /

 شمالل

TD 01إقتصاد جزئي 

 بوخاتم/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 مرسلي

10H00 - 

11H00 

TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/

TD  / مدخل لإلقتصاد

 بلعياشي

TD 01المحاسبة المالية/ 

 زعفران
TD مالح 01إقتصاد جزئي/ TD مدخل لإلقتصاد/ شاشوة 

TD 01المحاسبة المالية  /

 شمالل

TD 01إقتصاد جزئي 

 بوخاتم/

 

 


