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 )التوقيت خاص بشهر رمضان الكريم(استعمال الزمن 
 

 20/20/0200: مستغانم، يوم/                                     0202/0200: السنة الجامعية/    علوم التسيير:قسم
 

 / املحاضرات السنة الثانية:ملستوى ا L2  /  S2 جدع مشترك

   02سا 20 - 02سا 20 22سا 22 - 02سا 20 22سا 22 - 22سا 22 52سا 22 - 22سا 22 42سا 20 - 52سا 22 22سا 24 - 22سا 20 52سا 24 - 22سا 24 42سا 25 - 52سا 24

 قتصاد املؤسسةا مالية عامة 2اقتصاد كلي  تسويق
 

 

 األحد

 

 إعالم آلي مادة استكشافية تدرس عن بعد  قوارأ/  أ/ بلقاسم أ/ بابا أ/ كبير

 40املدرج  1مج  40املدرج  1مج  40املدرج  1مج  40املدرج  1مج 
 أ/ يخلف عبد هللا

mosta.dz-Abdellah.yekhlef@univ 

 

 مالية عامة قتصاد املؤسسةا تسويق 2اقتصاد كلي 

 أ/ بلقاسم قوارأ/  أ/ كبير أ/ بابا

 58القاعة  2مج  58القاعة  2مج  58القاعة  2مج  58القاعة  2مج 

 فساد وأخالقيات العمل تدرس عن بعد 

 أ/ دحمان 

 2اقتصاد كلي  تسويق رياضيات مالية مالية عامة

 الثالثاء

 

 أ/ بابا أ/ كبير أ/ خليفة أ/ بلقاسم

 40املدرج  1مج  40املدرج  1مج  40املدرج  1مج  40املدرج  1مج 

 تسويق 2اقتصاد كلي  مالية عامة رياضيات مالية

 أ/ كبير أ/ بابا أ/ بلقاسم أ/ خليفة

 58القاعة  2مج  58القاعة  2مج  58القاعة  2مج  58القاعة  2مج 

  
 اقتصاد املؤسسة  رياضيات مالية

 

 األربعاء

 

  
 أ/ قوار أ/ خليفة

  
 40املدرج  1مج  40املدرج  1مج 

  
 رياضيات مالية اقتصاد املؤسسة 

  
 أ/ خليفة أ/ قوار

  
 58القاعة  2مج  58القاعة  2مج 
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 )التوقيت خاص بشهر رمضان الكريم(استعمال الزمن  

 :رئيس القسم   

 20/20/0200: مستغانم، يوم/                                     0202/0200: السنة الجامعية/                              علوم التسيير:قسم
 

 املستوى :السنة الثانية / األعمال املوجهة L2  /  S2 جدع مشترك

 20الفوج 

 04القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

 25الفوج 

 00القاعة 

 24الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

  22الفوج 

 00القاعة 
 األيام  الساعات

 2اقتصاد كلي 

 أ/  ريغي

 رياضيات مالية

 أ/ معارفية

 2كلي اقتصاد 

 أ/ قبايلي

 رياضيات مالية

 أ/ خليفة

 2اقتصاد كلي 

 أ/ قبايلي

 اقتصاد املؤسسة

 أدباحي

 تسويق

 أ/مقراد
 02سا 20 - 02سا 20

 االثنين

 

 رياضيات مالية

 أ/ معارفية

 2اقتصاد كلي 

 أ/  ريغي

 تسويق

 أ/ مقراد

 2اقتصاد كلي 

 أ/ قبايلي

 رياضيات مالية

 أ/ خليفة

 تسويق

 أ/ كبير

 املؤسسةاقتصاد 

 أدباحي
 22سا 22 - 02سا 20

 اقتصاد املؤسسة

 أ/ أبوبكر عبد الباقي

 تسويق

 أ/ قارة مصطفى

 اقتصاد املؤسسة

 أ/ قصاص

 اقتصاد املؤسسة

 أ/ ولد بن زازة

 تسويق

 أ/ كبير

 رياضيات مالية

 أ/ خليفة

 2اقتصاد كلي 

 أ/ قبايلي
 22سا 22 - 22سا 22

 تسويق

 أ/ قارة مصطفى

 املؤسسةاقتصاد 

 أ/ قصاص

 رياضيات مالية

 أ/ معارفية

 تسويق

 أ/ كبير

 اقتصاد املؤسسة

 أ/ ولد بن زازة

 2اقتصاد كلي 

 أ/ قبايلي

 رياضيات مالية

 أ/ خليفة
 52سا 22 - 22سا 22

 20الفوج 

 04القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

 25الفوج 

 00القاعة 

 24الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

  22الفوج 

 00القاعة 
 األيام  الساعات

    

 مالية عامة

  أ/ حمزة زكرياء

 مالية عامة

 أ/ بن ناصر
 02سا 20 - 02سا 20

 الخميس
   

 مالية عامة

  أ/ حمزة زكرياء

 مالية عامة

  أ/ بن ناصر
 22سا 22 - 02سا 20

 مالية عامة

  أ/ حمزة زكرياء

 مالية عامة

     أ/ بلقاسم
 22سا 22 - 22سا 22

 

 مالية عامة

      أ/ بلقاسم
 52سا 22 - 22سا 22

    

 :رئيس القسم   


