
 

 قسم  علوم املالية وا�حاسبة                                                        2022/2023 السنة ا�جامعية:

 2Sالثا�ي   السدا��ي –استعمال الزمن للمحاضرات  

                                 4املدرج                                  LMD  ere1املستوى: السنة األو�� علوم اقتصادية، تجار�ة وعلوم التسي��      

 

 30سا 16     00سا 15 00سا 15     30سا 13  30سا 12     00سا11 00سا11        30سا09 30سا09        00سا08 

 األحد 
                             ا�حاسبة املالية

 العيد  /أ

                             ا�حاسبة املالية

 العيد  /أ

 اقتصاد املؤسسة 

 د/براينيس ع أ 
 مساوي م تار�خ الفكر االقتصادي  د/  

 قانون تجاري 

 أ/بليدي 

       االثنـ�ن 

       الثـالثاء 

 األر�عاء
                 -2ر�اضيات 

 أ/مدوري

  2إحصاء 

 لعل�ي د/ أ

  2إحصاء 

 أد/ لعل�ي 
 أ/بر��                              2اقتصاد جزئي  

 أ.لعبداوي  /إنجل��ية 

 moodleعن �عد ع�� منصة 

       ا�خميــس 

 
              رئيس القسمع/



 

     1LMD  /السدا��ي الثا�ي  (TD)استعمال الزمن للتطبيقات          2022/2023السنة ا�جامعية 

LU
N

D
I 

08 h 00- 09h 30 
 براينيس ا  -اقتصاد املؤسسة

 
 مساوي  -تار�خ الفكر االقتصادي

 بو�قرة  إعالم آ��

 
 بر��  -2اقتصاد جزئي 

 تار�خ الفكر االقتصادي 

 حمو معمر    

 2إحصاء 

   بلكحل ح 

09h30-11h 00 
 بو�قرة  -إعالم آ��

 
 2 مالح -اقتصاد جزئي

  -تار�خ الفكر االقتصادي

 مساوي 

 براينيس ا  -اقتصاد املؤسسة

 
 بوشي�� -2املالية ا�حاسبة 

 تار�خ الفكر االقتصادي 

   حمو معمر

11H00 - 12H30 مساوي  -تار�خ الفكر االقتصادي 
 بو�قرة  -إعالم آ��

 

 براينيس ا  -اقتصاد املؤسسة

 

-تار�خ الفكر االقتصادي

 بوز�ان ال�جال

 بن طاطة  -إعالم آ��

 
 بوشي�� -2املالية ا�حاسبة 

13H30 -  15H00  مسيلي�ي  -2اقتصاد جزئي      

15H00 - 16H30       

N° Groupe 1 2 3 4 5 6 

N° Salle 67 74 75 76 81 82 

M
AR

D
I 

08 h 00- 09h 30       

09h30-11h 00 
 د برواين  2إحصاء 

 

 موزاوي  -اقتصاد املؤسسة

 
 املالية تدالو�يا�حاسبة  مسيلي�ي  -2اقتصاد جزئي 

 عبد املو�� 2ر�اضيات 

 

 بن طاطة  -إعالم آ��

 

11H00 - 12H30 تدالو�ي2املالية  ا�حاسبة 
 د برواين  2إحصاء 

 

 عبد املو�� 2ر�اضيات 

 

 بن طاطة  -إعالم آ��

 

 موزاوي  -اقتصاد املؤسسة

 
 بر��  -2اقتصاد جزئي 

13H30 -  15H00  بوهريس  2ر�اضيات 

 
 د برواين  2إحصاء  2عدة بن عطية–املالية ا�حاسبة 

 

 قباي�� ذ -2ر�اضيات 

 
 موزاوي  -اقتصاد املؤسسة بر��  -2اقتصاد جزئي 

 

15H00 - 16H30  
 بوهريس  2ر�اضيات 

 

عدة بن  –املالية ا�حاسبة 

 2عطية

 د برواين  2إحصاء 

 

 2إحصاء 

 بلكحل ح 

 قباي�� ذ -2ر�اضيات 

 

N° Groupe 1 2 3 4 5 6 

N° Salle 60 61 62 63 64 65 

  رئيس القسم ع/


	الخميــس

