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بداية ا�حاضرات (  العلوم املالية وا�حاسبة /جذع مش��ك TCFC L01أو�� جذع مش��ك محاضرات املستوى: السنة  04املدرج 

18/09/2022( 
 30سا16 -00سا15 00سا15 -30سا13 30سا12 -00سا11 00سا11 -30سا09 30سا09 -00سا08 األيام/التوقيت 

      السبت 
  إنجل��ية أ لعبداوي  / جزئي د بر�� ش  اقتصاد أ د العيد  01 ا�حاسبة املالية د بوز�ان ع    مدخل لالقتصاد األحد 

      االثن�ن
      الثالثاء
مقراد عبد  مدخل لعلم اجتماع املنظمات  / إحصاء د بر�اطي ح  مدوري ر�اضيات د  األر�عاء 

 هللا
  أ/بليدي هادي  مدخل للقانون 

      ا�خميس 

 

 رئيس القسم 
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 )20/09/2022(  التطبيقاتبداية   L1 / TC- FC/G1-G06 تطبيقات/أو��السنة  :ملستوى ا

 65 64 63 62 61 60 القاعة   

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 الفوج  

  الثالثاء

 حمو معمر -مدخل لالقتصاد 30سا09 -00سا08
 

 �سمن  -إحصاء -مالح إحصاء بر�� -اقتصاد جزئي كسول خ -ر�اضيات تدالو�ي -ا�حاسبة

  00سا11 -30سا09

 ا�حاسبة تدالو�ي

  براينيس -لالقتصادمدخل 

 أ
 حمو معمر -مدخل لالقتصاد بر�� -اقتصاد جزئي -مالح إحصاء بوشي�� -ا�حاسبة

 

 30سا12 -00سا11
 بر�� -اقتصاد جزئي كسول خ -ر�اضيات تدالو�ي -ا�حاسبة ا�حاسبة براينيس أ -مدخل لالقتصاد مالح اقتصاد جزئي  �سمن  -إحصاء

  00سا15 -30سا13

 ز�تو�ي --اقتصاد جزئي

بوحريس   -ر�اضيات  
 -بلكحل ح إحصاء

مرس�� -مدخل لالقتصاد  ا�حاسبة بوشي�� 
 كسول خ -ر�اضيات

بوحريس   -ر�اضيات 30سا16 -00سا15  بوشي�� -ا�حاسبة مرس�� -مدخل لالقتصاد كسول خ -ر�اضيات ز�تو�ي -اقتصاد جزئي  -بلكحل ح إحصاء 

 

 رئيس القسم 

 

 
 


