
                                                V2                                                              مستغانـم –جامعـة عبد ا�حميـد بن باد�ـس 

 13/02/2022                            علوم التسي�� التجار�ة و �لية العلوم االقتصادية،                                                                      
 قسم العلوم التجار�ة                                                               2021/2022 السنة ا�جامعية:

 الرا�عالسدا��ي  –استعمال الزمن للمحاضرات 

                         2LMD  -السنة الثانية علوم اقتصادية تجار�ة و�سي��املستوى: 

 77  بالقاعة 02الفوج      /         03 املدرجب 01الفوج 

 
 40سا 15 - 50سا 14 50سا 14 - 00سا 14 00سا 14 - 10سا 13 40سا 12 - 50سا 11 50سا 11  - 00سا 11 00سا 11 - 10سا 10 10سا 10 - 20سا 09 20سا 09 - 30سا 08 

 األحد

     
 مالية عامة

  01فوج    بوظرافأ/

 IIتسويق  
 01فوج برانيس  /أ

 3-إعالم آ�� 

 01فوج    عريس /أ
 

    
 IIتسويق  

 02فوج برانيس  /أ

 مالية عامة

 02فوج    بوظرافأ/
 

 3-إعالم آ�� 

 02وج ف   عريس /أ

         االثنـ�ن

 الثـالثاء

  املؤسسة اقتصاد

 01فوج دواح ب   /أ

 ر�ضيات مالية 
 01فوج  شاعة عأ/ 

 املؤسسة اقتصاد
 01فوج دواح ب   /أ

 مالية عامة

  01فوج    بوظرافأ/
    

 ر�ضيات مالية 
  02فوج  شاعة عأ/ 

  املؤسسة اقتصاد

 02فوج دواح ب   /أ

 مالية عامة

 02فوج    بوظرافأ/

  املؤسسة اقتصاد

 02فوج دواح ب   /أ
    

 األر�عاء

   
 2اقتصاد ك�� 

 01فوج   القري  أ/

 2اقتصاد ك�� 

 01فوج   القري  أ/

  فساد وأخالقيات العمل

 01فوج   صغ�� ب   /أ
 

     
 فساد وأخالقيات العمل

 02فوج   صغ�� ب   /أ

 2 اقتصاد ك��

 02فوج   القري  أ/

 2اقتصاد ك�� 

 02فوج   القري  /أ
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 الرا�عالسدا��ي   – لألعمال املوجهة استعمال الزمن  

 LMD2  - السنة الثانية علوم اقتصادية تجار�ة و�سي�� ملستوى: ا

 

    

 

  
 -اقتصاد املؤسسة

 بودية سأ/ 
 2التسويق 

 خالديأ/ 
 TPإعالم آيل 

 أ/ عريس
 -اقتصاد كلي

 بورحلةأ/ 
 -ر�ضيات مالية

 مة سبن حليأ/ 
  30سا 08

 20سا 09

نني
االث

 

 -اقتصاد املؤسسة
 بودية سأ/ 

 -اقتصاد كلي
 زبشيأ/ 

 -ر�ضيات مالية
 قابورة عدةأ/ 

 -ر�ضيات مالية
 بن حليمة سأ/ 

 -اقتصاد كلي
 القريأ/ 

 2التسويق 
 خالديأ/ 

 TPإعالم آيل 
 أ/ عريس

  20سا09

 10سا10

 -ر�ضيات مالية
 قابورة عدةأ/ 

 -ر�ضيات مالية
 بورحلةأ/ 

 -اقتصاد كلي
 زبشيأ/ 

 -اقتصاد املؤسسة
 بودية سأ/ 

 -ر�ضيات مالية
 شاعةأ/

 TPإعالم آيل 
 أ/ عريس

 2التسويق 
 خالديأ/ 

  10سا10

 00سا11

 -اقتصاد كلي
 جوزيأ/ 

 -اقتصاد املؤسسة
 بودية سأ/ 

 
 -اقتصاد كلي

 زبشيأ/ 
 2التسويق 

 خالديأ/ 
 -ر�ضيات مالية

 شاعةأ/ 
 -لياقتصاد ك

 القريأ/ 
 00سا 11

 50سا 11

 رقم الفوج 01 02 03 04 05 06 07
 القاعة 72 73 74 76 81 82 84

 TPإعالم آيل   
 موسى أ/

    
  30سا 08

 20سا 09

عاء
الرب

ا
 

  
 2التسويق 

 خالديأ/ 
 TPإعالم آيل 

 موسى أ/
 -اقتصاد املؤسسة

 بودية سأ/ 
  

  20سا09

 10سا10

 TPإعالم آيل 
 موسى أ/

 2التسويق 
 خالديأ/ 

   
 -اقتصاد املؤسسة

 بودية سأ/ 
 

  10سا10

 00سا11

 2التسويق 
 خالديأ/ 

 TPإعالم آيل 
 موسى أ/

    
 -اقتصاد املؤسسة

 بودية سأ/ 
 00سا 11

 50سا 11

 رقم الفوج 01 02 03 04 05 06 07
 القاعة 74 74 74 75 75 75 75


