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 األولالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 
                LMD1ل م د      أوىلالسنة : املستوى

  01درج امل

 30سا 61 -  00سا 15 00سا 15 -  30سا 13 30سا12 - 00سا11 00سا11 - 30سا09 30سا09 - 00سا08 

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  احملاسبة املالية

  دمحم العيد/ أ
  مدخل لالقتصاد

 برينيس ع/أ
   لغة أجنبية

 بن زيدان/ أ
   مدخل لعلم االجتماع

  شايب الذراع/ أ
  

  االثنني
 

        

ــــــــــــــــــــــاء ـــ            الثالثــ

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

  احصاء
  بوروبة ح/ أ

  مدخل للقانون
  جغدم ب/أ

ضيات    ر
 أعمر سيت/أ 

  اقتصاد جزئي
  بوظراف/ أ

  

ـــــيس ـــ ــــ ـــــــ            اخلمـ

  
  رئيس القسم
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 LMD / 1(TD)للتطبيقات  استعمال الزمن
  

  

س
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

يــ
خم

 ال

08 h 00- 09h 30 
  حماسبة عامة

  عمر سيت/أ
  حماسبة عامة

  عمر سيت/أ
ضيات   ر

  زفان/ أ
  مدخل لالقتصاد

  برينيس أ/أ
  إحصاء

  مقراد ع/ أ
  اقتصاد جزئي

 موزاوي ع/ أ

09h30-11h 00 
  اقتصاد جزئي

  موزاوي ع/ أ
  اقتصاد جزئي

  زيتوين ص/أ
  حماسبة عامة

  عمر سيت/أ
ضيات   ر

  زفان/ أ
  مدخل لالقتصاد

  برينيس أ/أ
  إحصاء

  مقراد ع/ أ

11H00 – 12H30 
  إحصاء

  مهيدي ح/ أ
  إحصاء

  مهيدي ح/ أ
  اقتصاد جزئي

  زيتوين ص/أ
  حماسبة عامة

  عمر سيت/أ
ضيات   ر

  عبد النيب أ/ أ
  مدخل لالقتصاد

  ي بلعجال/أ
13H30 -15H00 

 
  

  مدخل لالقتصاد
  ي بلعجال/أ

  مدخل لالقتصاد
  مرسلي/أ

  إحصاء
  هوان ب/ أ

  اقتصاد جزئي
  قابورة ع/ أ

  حماسبة عامة
  عمر سيت/أ

ضيات   ر
  عبد النيب أ/ أ

15H00 – 16H30 
ضيات   ر

  الناير/ أ
ضيات   ر

  قابورة ع/ أ
  مدخل لالقتصاد

  مرسلي/أ
  إحصاء

  هوان ب/ أ
  اقتصاد جزئي

  الناير/ أ
  حماسبة عامة

  عمر سيت/أ

16H30 – 18H00             

 6 5 4 3 2 1 الفوج

 66 65 64 63 62 61 القاعة

       


