
 

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

                                 3املدرج                                  LMD  ere1املستوى: السنة األو�� علوم اقتصادية، تجار�ة وعلوم التسي��      قسم علوم التسي�� 

 
 التوقيت       

 اإليام 
 30سا 12     00سا11 00سا11        30سا09 30سا09        00سا08

 

 30سا 16     00سا 15 00سا 15     30سا 13

 األحد 
                             ا�حاسبة املالية

 شمالل  /د

                             ا�حاسبة املالية

 شمالل  /د

 قانون تجاري 

 بن زكري بن علو مديحة  /أ

 تار�خ الفكر االقتصادي

   ه�ي/د

 اقتصاد املؤسسة 

  �عقوب د/

      االثنـ�ن 

      الثـالثاء

 األر�عاء
                              2اقتصاد جزئي 

 قباي��   /د

  2إحصاء 

 شاشوة  د/ 

  2إحصاء 

 شاشوةد/

   2ر�اضيات 

   عمر س�ي أ/
 

      ا�خميــس 

 
            رئيس القسمع/ 

 

  



 

 قسم علوم التسي��                                                           2022/2023 السنة ا�جامعية:

    1LMD   /السدا��ي الثا�ي  (TD)استعمال الزمن للتطبيقات 

LU
N

D
I 

08 h 00- 09h 30 
 إعالم آ�� 

 أ/ شن�ن 

 

   2اقتصاد جزئي 

 أ/ بن ش�ي ع 
 

 2املالية  ا�حاسبة 

 غالم أ/ 

 

 
 2ر�اضيات 

 أ/ ب�حميدش خ��ة

 
09h30-11h 00 

   2اقتصاد جزئي 

  ح أ/ قباي��

 2ر�اضيات 

 أ/ ب�حميدش خ��ة

 2حاسبة املالية ا�

 أ/ غالم 

 

 2اقتصاد جزئي 

 بن ش�ي  

 2ر�اضيات 

 أ/قباي��  

 2حاسبة املالية ا�

 أ/ شمالل 

11H00 - 12H30 
 2ر�اضيات 

 أ/قباي�� 

 إعالم آ�� 

 أ/ شن�ن 

 

 2اقتصاد جزئي 

  ح  أ/ قباي��

 2ر�اضيات 

 أ/ بلقندوز 

 2حاسبة املالية ا�

 أ/ غالم 

 

 

 2اقتصاد جزئي 

 أ/ بن ش�ي ع 

13H30 -  15H00 
 2حاسبة املالية ا�

 أ/ غالم 

 

 

 
 2ر�اضيات 

 أ/بلقندوز  

 اقتصاد املؤسسة

 أ/�عقوب  

 

 اقتصاد املؤسسة

 أ/مزاجة  

 

 

15H00 - 16H30  
 2حاسبة املالية ا�

 أ/ غالم 

 

 

 إعالم آ�� 

 أ/ شن�ن 

 

 
 2اقتصاد جزئي 

 بن ش�ي  

 اقتصاد املؤسسة

 أ/مزاجة  

 
N° Groupe 1 2 3 4 5 6 

N° Salle 68 69 70 71 72 73 

JE
U

D
I 

08 h 00- 09h 30 
 اقتصاد املؤسسة

 أ/مزاجة  

 

 

 تار�خ الفكر االقتصادي

 أ/ز�ان جوهر 

 2إحصاء 

 أ/هرو��ي

 

 إعالم آ�� 

 أ/ برنيس 

 

 

 تار�خ الفكر االقتصادي

 أ/ در�زي نور الهدى  

 2إحصاء 

 أ/جرورو 

 

09h30-11h 00 
 2إحصاء 

 أ/هرو��ي 

 اقتصاد املؤسسة

 أ/ دبا��  

 

 تار�خ الفكر االقتصادي

 أ/ز�ان جوهر 

 2إحصاء 

 أ/جرورو 

 إعالم آ�� 

 أ/ برنيس 

 االقتصاديتار�خ الفكر 

 أ/ در�زي نور الهدى 

11H00 - 12H30 
 تار�خ الفكر االقتصادي

 أ/ز�ان جوهر 

 2إحصاء 

 أ/هرو��ي

 

 اقتصاد املؤسسة

 أ/ دبا��  

 

 تار�خ الفكر االقتصادي

 أ/ در�زي نور الهدى 

 2إحصاء 

 أ/جرورو 

 

 إعالم آ�� 

 أ/ برنيس 

 

 
N° Groupe 1 2 3 4 5 6 

N° Salle 81 85 88 89 94 95 

 
  رئيس القسم ع/


	الخميــس

