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 اإلثنين

 67 66 65 64 63 62 61 60 القاعة

 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 الفوج

12H00 - 13H00 
TD  /مدخل لإلقتصاد

 يعقوب

TD  المحاسبة

 / مخالدي 01المالية

TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 مرسلي

TD 01المحاسبة المالية  /

 بلقاسم

TD 01إقتصاد جزئي 

 مالح/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 شايب الذراع

TD  المحاسبة

 /تدالوتي 01المالية

13h00-14h 00 
TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 يعقوب

TD  المحاسبة

 / مخالدي 01المالية

TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 مرسلي

TD محاسبة لا

 / بلقاسم 01المالية

TD 01إقتصاد جزئي 

 مالح/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 شايب الذراع

14h00-15h 00 
TD  المحاسبة

 بوشيخي /01المالية

TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 يعقوب

TD 01المحاسبة المالية  /

 مخالدي

TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/

TD  /مدخل لإلقتصاد

 مرسلي

TD  المحاسبة

 / بلقاسم 01المالية

TD 01إقتصاد جزئي 

 مالح/

  
  

                

 الخميس

 67 66 65 64 63 62 61 60 القاعة

 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 الفوج

12H00 - 13H00 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ بوزيد
TD  إحصاء وصفي

 بوروبة/
TD رياضيات/ زقان 

TD  تاريخ الوقائع

االقتصادية /صغير 

 شنتوف

TD  إحصاء وصفي
 نسمن ف

TD رياضيات/ علوش 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ شنين
TD  / إحصاء وصفي

 بودية

13h00-14h 00 
TD  رياضيات/ عبد

 النبي

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ بوزيد

TD  إحصاء وصفي

 جوزي/
TD رياضيات/ زقان 

TD  تاريخ الوقائع

االقتصادية /صغير 
 شنتوف

TD  إحصاء وصفي

 نسمن ف

TD  /رياضيات

 علوش

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ شنين

14h00-15h 00 
TD  إحصاء وصفي

 جرورو
TD  رياضيات/ عبد

 النبي
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ بوزيد
TD  إحصاء وصفي

 جوزي/
TD رياضيات/ زقان 

TD  تاريخ الوقائع
 االقتصادية /بورحلة

TD  إحصاء وصفي
 نسمن ف

TD  /رياضيات
 علوش

 

 

 74 73 72 71 70 69 68 القاعة اإلثنين
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 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 الفوج

12H00 - 13H00 
TD 01إقتصاد جزئي 

 برجي/

TD مدخل لإلقتصاد 

 مزاجة /

TD 01المحاسبة المالية/ 

 بوشيخي

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ حمو معمر

TD إحصاء وصفي 

 /الهروشي 
TD رياضيات/ بطاهر 

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ موساوي

13h00-14h 00 
TD 01المحاسبة المالية 

 تدالوتي/
TD 01إقتصاد جزئي 

 برجي/
TD  /مدخل لإلقتصاد

 مزاجة
TD رياضيات 
 بلقندوز /

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية

 حمو معمر /

TD  إحصاء وصفي
 الهروشي/

TD رياضيات 
 بطاهر /

14h00-15h 00 
TD  /مدخل لإلقتصاد

 شايب الذراع

TD 01المحاسبة المالية 

 تدالوتي/

TD 01إقتصاد جزئي 

 برجي/
TD إحصاء وصفي /بومدين 

TD  /رياضيات

 بلقندوز

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ بوبكر

TD  إحصاء وصفي

 الهروشي/

                 

 الخميس

 74 73 72 71 70 69 68 القاعة

 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 الفوج

12H00 - 13H00 TD رياضيات/ بلحميتي 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية /بورحلة

TD  إحصاء وصفي

 جرورو

TD مدخل لإلقتصاد 

 / بلعجال 

TD  المحاسبة

 01المالية
 / مرحوم 

TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/

TD صاد / بن تمدخل لإلق

 يطو

13h00-14h 00 
TD  / إحصاء وصفي

 بودية
TD رياضيات/ بلحميتي 

TD  تاريخ الوقائع
 االقتصادية /بورحلة

TD 01إقتصاد جزئي  
 بوخاتم/

TD مدخل لإلقتصاد 
 / بلعجال 

TD 01المحاسبة المالية  /
 مرحوم

TD 01إقتصاد جزئي 
 مسيلتي/

14h00-15h 00 
TD  تاريخ الوقائع

 شنين / االقتصادية

TD إحصاء وصفي 

 / بودية 
TD رياضيات/ بلحميتي 

TD 01المحاسبة المالية / 

 غالم نادية

TD 01إقتصاد جزئي 

 /بوخاتم 

TD  / مدخل لإلقتصاد

 بلعجال

TD 01المحاسبة المالية  /

 مرحوم

 

 

 

 

 

 

 

 87 86 84 82 81 76 75 القاعة اإلثنين
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 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 الفوج

12H00 - 13H00 
TD  إحصاء وصفي 

 نسمن ف

TD رياضيات 

 جوزي /

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ سهلي
TD إحصاء وصفي بلكحل 

TD رياضيات 

 عبد النبي /

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية
 بوبكر /

TD  إحصاء وصفي

 بومدين/

13h00-14h 00 
TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ موساوي

TD إحصاء وصفي 

 نسمن ف 

TD رياضيات 

 جوزي /

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ سهلي

TD  إحصاء وصفي

 بلكحل

TD رياضيات 

 عبد النبي /

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية

 بوبكر /

14h00-15h 00 
TD رياضيات 

 بطاهر /

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية/ موساوي

TD إحصاء وصفي 

 نسمن ف 
TD رياضيات/ جوزي 

TD  تاريخ الوقائع

 االقتصادية
 سهلي /

TD  إحصاء وصفي

 بلكحل

TD رياضيات 

 عبد النبي /

  
  

              

 الخميس

 87 86 84 82 81 76 75 القاعة

 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 الفوج

12H00 - 13H00 
TD 01المحاسبة المالية  /

 سماعيل
TD 01إقتصاد جزئي 

 /مالح 
TD مدخل لإلقتصاد 

 / طاري 
TD المحاسبة المالية 

 / بلقاسم 01
TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/
TD  / مدخل لإلقتصاد

 كيرت
TD 01المحاسبة المالية 

 غالم نادية/

13h00-14h 00 
TD  مدخل لإلقتصاد 

 بن يطو /

TD المحاسبة المالية 

 / سماعيل 01

TD 01إقتصاد جزئي 

 مالح/

TD مدخل لإلقتصاد 

 / طاري 

TD 01المحاسبة المالية 

 بلقاسم /

TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/

TD مدخل لإلقتصاد 

 / كيرت 

14h00-15h 00 
TD 01إقتصاد جزئي 

 مسيلتي/
TD مدخل لإلقتصاد 

 / بن يطو 
TD المحاسبة المالية 

 / سماعيل 01
TD 01إقتصاد جزئي 

 مالح/
TD  / مدخل لإلقتصاد

 طاري
TD 01المحاسبة المالية 

 بلقاسم /
TD 01إقتصاد جزئي 

 مكي/

 


