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     األحد
     

    
     

    
     

 
 مخالديمحاسبة   قدال 20اقتصاد جزئي  بن شني رة األعمالإدا

    
 2/املدرج  25فصيلة

  االثنين
 قدال20اقتصاد جزئي  بن شني اإلعمال إدارة مخالدي محاسبة 

    
 0/املدرج  20فصيلة

        
 

        
 

    
     

     األربعاء
     

    
     

    
     

 
 قبايلي 20رياضيات  شنين آلياعالم  الهروش ي 20إحصاء 

 
   

 2/ املدرج  25فصيلة

  الخميس
 زرواط 20إحصاء  قبايلي 20رياضيات  مرسليإعالم ألي/

 
   

 0/ املدرج  20فصيلة
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 الجذع املشترك :التخصص L1  /  TC/ G23-33 السنة األولى/أعمال موجهة :ملستوى ا

 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 القاعة  

 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 الفوج  

  األحد

ادارة  02سا 20 - 02سا 20

 مرسلياألعمال/
 22محاسبة 

 غالم ن
إقتصاد جزئي 

 برجي 22
ادارة األعمال 

 عبد الباقي
 22محاسبة 

 تمار 
إقتصاد جزئي 

 برحو 22
ادارة األعمال 

 يحي باي /
منصور  22محاسبة  

 ش
إقتصاد جزئي 

 حيمور 22
ادارة األعمال/ 

 مزاجة
 حراث 22محاسبة 

 22سا 22 - 02سا 20
إقتصاد جزئي 

 مركيك 22
ادارة 

 مرسلياألعمال/
 22محاسبة 

 ن غالم
إقتصاد جزئي 

 برجي 22
ادارة األعمال 

 حجار
 22محاسبة 

 حراث
إقتصاد جزئي 

 برحو 22
يحي  ادارة األعمال /

 باي
 22محاسبة  

 منصور ش
إقتصاد جزئي 

 حيمور 22
ادارة األعمال/ 

 مزاجة

 22سا 22 - 22سا 22
 20محاسبة 

 غالم ن

إقتصاد جزئي 

 مركيك 20

ادارة األعمال 

 مرسلي

 20محاسبة 

 تمار

إقتصاد جزئي 

 برجي 20

 ادارة األعمال

 عبد الباقي

 20محاسبة 

 حراث

 20إقتصاد جزئي 

 برحو

ادارة األعمال 

 عبد الباقي

 20محاسبة 

 منصور 

 20إقتصاد جزئي 

 حيمور 

 رععا األ 

 

 شنيناعالم الي  02سا 20 - 02سا 20
  22إحصاء 

 مساوي

 22رياضيات 

 يفرح

اعالم الي 

 لطرش م

 22إحصاء 

 بوهلة

 22رياضيات 

 بوشالغم

بن اعالم الي 

 عمارة

بن شني  22إحصاء 

 عمروش

 22رياضيات 

 بلقندوز

اعالم الي  

 برينيس.أ
 شرقية  22إحصاء 

 22سا 22 - 02سا 20
 22رياضيات 

 جوزي
 شنيناعالم الي 

  22إحصاء 

 مساوي

 22رياضيات 

 بوشالغم

اعالم الي 

 لطرش م

 22إحصاء 

 بوهلة

 22رياضيات 

 بورحلة
 بن عمارة آلياعالم 

بن  22إحصاء 

 شني عمروش

 22رياضيات 

 بلقندوز

اعالم الي  

 برينيس.أ

 22سا 22 - 22سا 22
  22إحصاء 

 شرقية

 22رياضيات 

 جوزي

اعالم الي 

 شنين

  22إحصاء 

 مساوي

 22رياضيات 

 يفرح

اعالم الي 

 لطرش م

 22إحصاء 

 بوهلة

 22رياضيات 

 بورحلة

بن اعالم الي 

 عمارة

بن  22إحصاء 

 شني عمروش

 22رياضيات 

 بلقندوز
                       

 :رئيس القسم    


