
 

ا�ع السدا��ي  –استعمال الزمن للمحاضرات    الر

                                   4املدرج                                         2LMDشعبة العلوم املالية وا�حاسبة   الثانية السنة املستوى: 

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

      األحد 

 

 االثنـ�ن 
 اقتصاد املؤسسة  

 أ/  الك��ي 

   02اقتصاد ك��

 أ/   بوز�ان ال�جال 

 ر�اضيات مالية  

 سفيان سليمان أ/  
 

 الفساد وأخالقيات العمل  

 moodleعن �عد ع��  معرفية .ط أ/    
 

 الثـالثاء 
 املعاي�� ا�حاسبية الدولية  

 مرحومأ/  

 املالية العامة  

   أ/ دحمان أحمد

 إعالم آ��  

       ر�اض سيد أحمد أ/  
   

       األر�عاء

     ا�خميــس 

  

             ع/رئيس القسم



 

   2LMDالسدا��ي الرا�ع          /  (TD)استعمال الزمن للتطبيقات 

 

D
IM

AN
CH

E 

08 h 00- 09h 30 
ر�اض سيد  -  TPإعالم آ�� 

 احمد

- املؤسسةاقتصاد 

 الك��ي 

–املعاي�� ا�حاسبية الدولية 

 بن س�ي لزرق

سفيان  –ر�اضيات مالية 

 س 

  -اقتصاد املؤسسة

 مرس�� ح 
 دحمان    مالية عامة مهيدي -اقتصاد ك��

09h30-11h 00 
 املعاي�� ا�حاسبية الدولية

 تدالو�ي 

ر�اض   -  TPإعالم آ�� 

 سيد احمد 
 زقان -ك��اقتصاد  أزمور - اقتصاد املؤسسة

–ر�اضيات مالية 

 سفيان س 

- اقتصاد املؤسسة

 الك��ي 

املعاي�� ا�حاسبية  

 زعفران -الدولية  

11H00 - 12H30 الك��ي - اقتصاد املؤسسة 
املعاي�� ا�حاسبية  

 تدالو�ي  الدولية 
 زقان -اقتصاد ك�� دحمان    مالية عامة بو�قرة   -  TPإعالم آ�� 

–ر�اضيات مالية 

 سفيان س 

- املؤسسةاقتصاد 

 أزمور 

13H30 - 15H00        

15H00 - 16H30        

 
N° Groupe 1 2 3 4 5 6 7 

N° Salle 65 76 81 82 84 85 94 

M
ER

CR
ED

I 

08 h 00- 09h 30 مركيك  -ر�اضيات مالية  �سمن   -اقتصاد ك�� موزاوي - مالية عامة 
ر�اض  -  TPإعالم آ�� 

 سيد احمد 
 دحمان  -  مالية عامة

املعاي�� ا�حاسبية  

 زعفران   -الدولية
 مهيدي -اقتصاد ك��

09h30-11h 00  سمن   -اقتصاد ك�� موزاوي - مالية عامة مركيك  -ر�اضيات مالية� 
املعاي�� ا�حاسبية  

 زعفران   -الدولية

ر�اض  -  TPإعالم آ�� 

 سيد احمد 
 دحمان  مالية عامة

معرفية  ر�اضيات مالية 

 ط

11H00 - 12H30 ��سمن   -اقتصاد ك� 
معرفية  ر�اضيات مالية 

 ط
 موزاوي - مالية عامة

  -اقتصاد املؤسسة

 مرس�� ح 

املعاي�� ا�حاسبية  

 زعفران   -الدولية

ر�اض  -  TPإعالم آ�� 

 سيد احمد 
 بو�قرة - TPإعالم آ�� 

13H30 - 15H00        

N° Groupe 1 2 3 4 5 6 7 

N° Salle 71 72 76 81 82 94 95 

  رئيس القسم ع/


	الأربعاء
	الخميــس

