
1:  المجموعة
عنابة-مختار باجي جامعة

ية و ك و اإلقتصادية الع التسيير وع
د,,ل األولى السنة-المشترك الجذع قس

عالي جالس ج1ال ج2ال ج3ال ج4ال ج5ال ج6ال ج7ال ج8ال ج9ال ج11ال10ال 12ال

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

يدي (23) 2إعال آلي14,00-12,30 لمي  (26) 2اق جزئيسع س

ضي15,30-14,00 دراه (1) 2ري يزيب يدي(4) 2إعال آليزعالني  (2) 2أنج سبسع راس (6) 2مح ضيب ف  (7) 2ري ابحي  (8) 2اق جزئيع يزير ي(9) 2أنج را لمي  (10) 2اق جزئيط يزيس يزيعرق (21)2إعال آليقرفي آي (11) 2أنج شي.(22)2أنج حن

يزي17,00-15,30 ضيزعالني  (1) 2أنج دراه  (2) 2ري ضيب ف  (6) 2ري سبع راس (7) 2مح يزيب ي(18) 2نج را ابحي  (9) 2اق جزئيط يزير يزيقرفي آي (10) 2أنج شي.(21)2أنج عرق(22 )2إعال آليحن

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

ل   .libreقمداني (12) 2ا جزئي9,30-8,00 ل  (14)إدارة األعم يزيم يزيبن عالل  (15) 2أنج ن(16) 2أنج ل .كح نريم ل  .خط )17)إدارة األعم ي (18)إدارة األعم ج ع ءالح سبدنداني (19) 2احص ضيسيس(20) 2مح سبحديد (21) 2ري صر(22)  2مح ضين ش.(23 )2ري ن

11,00-9,30occupéeيزيقمداني  (13)2ا جزئي ل  بن عالل  (14) 2أنج ل  (15)مدخل ادارة اعم ل خط .م يزي  (16)إدارة األعم ن(17) 2أنج ءكح نريم ل دنداني (18) 2احص ي  (19) ادارة اعم ج ع ضيالح سبحديد (20) 2ري ضيسيس  (21) 2مح ش.(12) 1ري سبن صر( 28)2مح ن

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

سب12,30-11,00 اس(1) 2مح ل .بن ح لحي(2)إدارة األعم ءص ضيعجمي  (3) 2احص يل   (4)  2ري ي خ ء ع سب  بدير (6) 2احص صر  (8) 2مح ءن ء دنداني (10)  2احص د (12) 2احص مس

ل .14,00-12,30 لحي(1)إدارة األعم سبص اس((2)  2مح ضيبن ح ءبراح (3)  2ري ء عجمي ( 4) 2احص سب  بدير  (7)  2احص صر(9) 2مح ءن ءدنداني  (11)    2احص د(13  ) 2احص مس

15,30-14,00

17,00-15,30

ءعتي(1) 2إعال آلي9,30-8,00 ديل  (2) 2احص سبقن تي(03) 2مح ي (4) 2ا جزئيكب يدي(6) 2إعال آلي. ع.ن ضيفتني (7) 2ا جزئيس ب  (8)  2ري غ ل  .شم شم  (9) 2إعال آليب ل  .عرق (11) 2آلي إعالقراش (10)إدارة األعم جي(26)إدارة األعم افشي (27) 2ا جزئيح ط

ء11,00-9,30 ديل  (1) 2احص ي  (3) 2ا جزئيعتي (2) 2إعال آليقن سبع.ن تي  (04) 2مح يدي(7) 2إعال آليفتني  (6) 2ا جزئيكب ء(8) 2إعال آليس ضيشم  شيم ب (9)  2ري غ ل  .عرق (10) 2آلي إعالب افشي (26) 2ا جزئي قراش (11)إدارة األعم ل  .ط جي(27)إدارة األعم ح

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ــــ

خمي
د جزئيال 2ّّإقتص (عيس لي  ) 320المدرج ___________        ّ

معي  ع الج ني  ل سداسي الث ل الزمني ل ل اإلستعم 2018-2017جد

ــد
ــــ

ألح
ا

ضي 2ّّري ن أحمد ) 01المدرج___________        ّ (برك
ر    ن تج ن (هالل لبن    )  01المدرج------------------------- ق

ـن
يـــ

إلثن
ا

ء 2ّّإحص يس فؤاد ) 320المدرج ___________         ّ (ال
ّّ ل        ّ سي سميرة )  320المدرج ___________ مدخل إل إدارة األعم (ق

ء
ثـــ

ـال
الث

ّّ جي المنظم        ّ ل سي را ) 06المدرج ___________ س (ط

ء
عـــ

رب
األ

ّّ (بن محمد) 320المدرج ___________ إعال آلي        ّ
سب 2ّّالمح مزايد ابراهي) 320المدرج ___________         ّ (ب
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جالي ج1ال ج2ال ج3ال ج4ال ج5ال ج6ال ج7ال ج8ال ج9ال ج10ال ج11ال 12ال

9,30-8,00

11,00-9,30

ء12,30-11,00 سبعط(12)  2احص سبعريج   (13) 2مح شي(15) 2مح ش (16) 2إعال آليعي ل هب جي ر(17) ادارة االعم ل ح سي(18) ادارة االعم ي ع (19)2 جزئيق ضين ف (20) 2ري يزيع ضيبن عالل   (21) 2أنج ش.(22)2ري يزين كح(28)2أنج

سب14,00-12,30 ءعريج  (12) 2مح سب عط(13) 2احص شي(14)2مح ل عي جي (16) ادارة االعم ش(17)2إعال آليح ي ع (18)2 جزئيهب ل  ن سي(19) ادارة االعم يزيق ضيبن عالل(20) 2أنج ب (21) 2ري غ يزيب ضيكح(22) 2أنج ش.(28) 2ري ن

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

ي عطي (1) 2 جزئي12,30-11,00 ءن ديل(3) 2احص ابحي (4 )2ا جزئيقن ءر ن(6)2احص ءعن يش (12)2إ جزئيشين (10) 2إعال آليبدير (8) 2احص بن ع

ي عطي (2) 2ا جزئي14,00-12,30 ابحي (3 )2ا جزئين ءر ديل(4) 2احص ءقن ن(7) 2احص ءعن يش (13)2إ جزئيشين (11) 2إعال آليبدير(9)2احص بن ع

15,30-14,00 

17,00-15,30

يزي9,30-8,00 ل تقيدة (2) 2انج جي (3)إدارة أعم يزيح يزيزعالني  (4)2انج ضيقرفي  (6) 2انج دراه (7) 2ري سبغرس هللا (8)2إعال آليب ارة  .(9) 2مح ياني(10)2احصان ةمسعود(24) 2احصاءجيالني  (11) ادار االعمال م صالحي  (27) 2محاس

يزي11,00-9,30 ضيتقيدة (1) 2انج ر  (2) 2ري يزيفرف ل زعالني(3)2انج جي (4)إدارة أعم ضيح دراه(6) 2ري يزيب سبقرفي (7) 2انج ارة  (8) 2مح ياني (11)2-احصاءجيالني  (10) ادار االعمال د غرس هللا (9)  2إعال آلين ةم مسعود(27)2احصاءصالحي ( 24) 2محاس

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00; 

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

ضي12,30-11,00 ز (20) 2ري عك ل  عتي (18) 2إعال آلي ;ب ل 19)مدخل ا االعم  م

لقمداني (22) 2ا جزئيشين (20) 2إعال آلي2إعال آلي-(21)بن عط 14,00-12,30 ل 18)مدخل ادارة اعم عتي (19) 2إعال آليم

ل 15,30-14,00 ضيبن عط (2)2إعال آليقراش (1)مدخل ادارة اعم سبشين  (4) 2إعال آليبراح (3) 2ري ف (6) 2مح خن ضيقمداني  (7) 2ا جزئيب يزيحديد(8) 2ري را (9) 2أنج سبعيس (10) 2ا جزئيب ش (11) 2مح برب

ل17,00-15,30 ضيقراش  (2)مدخل ادارة اعم سببراح (4) 2ري ف (7) 2مح خن يزيب را (8) 2أنج ضيب سبحديد (9) 2ري ش  (10) 2مح عيس (11)2ا جزئيبرب

9,30-8,00

11,00-9,30

ء--ح12,30-11,00 ن -2-إحص ضي تسيير12عن دراه ري تسيير 13 ب
ضي14,00-12,30 دراه ري ء-حتسيير 12 ب ن -2-تإحص  تسيير13عن

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ــــ

خمي
ال

د جزئي 2ّّإقتص                   (عيس لي  ) 320المدرج ___________         ّ

معي  ع الج ني  ل سداسي الث ل الزمني ل ل اإلستعم 2018-2017جد
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ر ـــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرج  ن تج ن  (هالل لبن)     06ق
ضي 2ّّري ن أحمد)   06المدرج   ___________         ّ (برك

ـن
يـــ

إلثن
ا

ّّ ل        ّ سي سميرة ) 06المدرج ___________ مدخل إل إدارة األعم (ق
ء 2ّّإحص يس فؤاد ) 06المدرج ___________         ّ (ال

ء
ثـــ

ـال
الث

ّّ جي المنظم        ّ ل سي س    ) 01المدرج ___________ س قرة  اين (ب

ء
عـــ

رب
األ

سب 2ّّالمح مزايد ابراهي) 06المدرج ___________         ّ (ب
(بن محمد ) 06المدرج ---------------------           اعال ألي   
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ية و ك و اإلقتصادية الع التسيير وع
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جالي ج1ال ج2ال ج3ال ج4ال ج5ال ج6ال ج7ال ج8ال ج9ال ج10ال ج11ال 12ال

ضي9,30-8,00 ب  (1) 2ري غ ءب تي (2)2احص ي غج سب (3)خالي ضين ( 4) 2ا جزئي 2مح ش  (6) 2ري ني ( 7)  2ء احص ن ي ضيم ل (8) 2ري يزي بن محمد (10)   2إعال آليقمداني (9) 2ا جزئيك ل كح (11)2أنج سببن عيس (12) ادارة اعم  رابحي13) 2مح

ء11,00-9,30 تي(1)2احص ضيغج ب  (2) 2ري غ سب ن (3) 2ا جزئيب ط (4)  2مح ءجغ ني (6)2احص ي ضيم ل (7) 2ري ضيقمداني (8) 2ا جزئيك ر    ( 9) 2ري يزيفرف سببن محمد (11)   2إعال آليكح(10) 2     أنج ل رابحي(12 )2مح قط(13) ادارة اعم ب

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30 

رشم(2) 2إعال آلين (1) 2ا جزئي9,30-8,00 ش(6)2إعال آلي2عال آلي-(4)شين سبهب لحي (8) 2مح ءص ل (10)   2إ احص كبيش(12) 2إعال آليج

رن (2) 2ا جزئيشم(1) 2إعال آلي11,00-9,30 ش(7) 2إعال آلي2إعال آلي (3)شين سبهب لحي(9)  2مح ءص ل   (11)  2إ احص كبيش(13) 2إعال آليج

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

ل 12,30-11,00 ابي   (1) ادارة االعم سبش ءعريج (2) 2مح ني  (3)2احص حمد ع الغ ل ب رايسي  (4) ادارة االعم سبل اس  (6) 2مح بي   (7) 2ا جزئيبن ح يزيش را  (8) 2أنج ءب ل عجمي (9) 2-إحص ل(10) ادارة االعم ضيط ر(11) 2ري ك(12)2اق جزئيفرف ش ضيب يل.(13) 2ري ي خ ع

سب14,00-12,30 ل عريج  (1) 2مح س  (2) ادارة االعم ل ن رايسي(3) ادارة االعم ءل ني  (4)2احص حمد ع الغ بي  (6) 2ا جزئيب سبش اس (7)  2مح يزيعجمي (8) 2إعال آليبن  ح را (9) 2أنج ضيب لبراح (10) 2ري ل (11) ادارة االعم ضيط يل. (12) 2ري ي خ بوشوك.(13)2اق جزئيع

15,30-14,00

17,00-15,30

يزي9,30-8,00 س  (24) 2أنج سبفتني   (23) 2ا جزئيرف سيس (26) 2مح

يزي11,00-9,30 س  (6) 2أنج سبرف ي   (23) 2مح فتني   (26) 2ا جزئيسيس

12,30-11,00

14,00-12,30

يزي15,30-14,00 ضيتمي  (16) 2أنج يط(17) 2ري ح ل  ب ي (18) ادارة االعم ج ع يزيالح ل لزعر (19)2أنج يزيبن محمد  (21)2إعال آليخط (20) ادارة االعم را(24)  2  أنج ءط ل (25 )  02إحص ج

ضي17,00-15,30 يط (16) 2ري ح يزيب يزيتمي  (17)'أنج ل  لزعر  (18) 2أنج ي (19) ادارة االعم ج ع ل بن محمد (20)2إعال آليالح ءخط  (21) ادارة االعم ل (24 )  02إحص يزيج را  (25)   2أنج ط

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ــــ

خمي
ال

ضي 2ّّري ن أحمد) 01المدرج ___________         ّ (برك
سب 2ّّالمح مزايد ابراهي ) 01المدرج ___________         ّ (ب

معي  ع الج ني  ل سداسي الث ل الزمني ل ل اإلستعم 2018-2017جد

ــد
ــــ

ألح
د جزئيا 2ّّإقتص ل )    06المدرج  ___________         ّ ايني كم (ر

ء 2ّّاحص يس فؤاد )    06المدرج ___________       ّ (ال

ـن
يـــ

إلثن
ّّا ي   )      01المدرج ___________ إعال آلي        ّ ل (ردة 

ء
ثـــ

ـال
الث

ّّ ع    ّ س )          320المدرج___________مدخل ع االجتم قرة اين (ب

ء
عـــ

رب
ّّاأل ر       ّ ن تج ن لد      ) 01المدرج  ___________ ق اد خ (د

ّّ ل        ّ ء ) 01المدرج ___________ مدخل ال ادارة األعم ركي ص (مب
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د,,ل األولى السنة-المشترك الجذع قس

جالي ج1ال ج2ال ج3ال ج4ال ج5ال ج6ال ج7ال ج8ال ج9ال ج10ال ج11ال 12ال

ر(14) 2إعال آلي9,30-8,00 سبشين لحي (16) 2مح ءص كب(20) 2إعال آليجريد(18)  2إاحص

ر(15) 2إعال آلي11,00-9,30 سبشين لحي(17) 2مح ءص كبيش( ترجم7) 1إعال آليهللا,(تسيير109) 2إعال آليكب(21) 2إعال آليجريد(19) 2إاحص

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

سب 9,30-8,00 سيس (14G) 2مح

يزي11,00-9,30 شم   (20) 2أنج سبب سيس (14G) 2مح

يزي12,30-11,00 شم   (21) 2أنج ضيكبيش(تسيير19) 1إعال آليب يل (20) 2ري ي خ ع

14,00-12,30

سب15,30-14,00 يزيبشم(1) 2مح ضيدين (2) 2أنج ل (3)2ري لك مي (6) 2ا جزئيقراش (4) ادارة اعم ضيرق يل (7) 2ري ي خ سبlibrelibreع اس (10) 2مح ل بن ح ل (11)مدخل ا اعم سبم ل عريج(12) 2مح ل(13 ) ادارة االعم ط

يزي17,00-15,30 سبدين (1) 2أنج لبشم(2) 2مح ضيLIBREقراش  (3) ادارة اعم يل  (6) 2ري ي خ مي (7) 2ا جزئيع ل  librelibreرق ل  (10)مدخل ا االعم سبم اس (11) 2مح ل بن ح ل (12) ادارة االعم سبط عريج (13) 2مح

9,30-8,00

ضي11,00-9,30 يل.(19G ) 1ري ي خ ع

ايني   (14) 2ا جزئي12,30-11,00 لر ي(15) ادارة اعم ج ع يزيفتني (17) 2ا جزئيح ل تقيدة   (18) 2أنج ل خط(19) ادارة اعم ن  (20) ادارة اعم ءسحن يزيخدادمي(21)2احص ي (24) 2أنج ي ءبس ن (26)2احص يزيخن شي( 27) 2أنج ءحن تي(16)  2احص غج

ل 14,00-12,30 ي (14) ادارة اعم ج ع ايني  (15) 2ا جزئيح ضيفتني (16) 2ا جزئير ل (22) 1ري ل ك يزيخط(18) ادارة اعم ءتقيدة   (19) 2أنج ل  خدادمي  (20)2احص تي(21) ادارة اعم ءغج ن (24)2احص يزيخن ي  (26) 2أنج ي ء س تي  ( 27) 2احص يزيغج شي (17) 2أنج حن

15,30-14,00

17,00-15,30

ضي9,30-8,00 زG(19) 1ري عك  ب

ضي11,00-9,30 ز ( G 19) 2ري عك هللا,( 24) 2إعال آليب

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

ء12,30-11,00 ضيجريد  (1)2احص نيس (2) 2ري ءب ن  (3) 2احص سببن عط س (4) 1إعال آليخن صر  (6) 2مح يزيكب  (7)1إعال آلين يم  (8) 2أنج س  س ضيفتني   (9) 2ا جزئير ف يط (10) 2ري ح مي (27 )2ا جزئيLIBREجغب (11) 2ا جزئيب رق

ضي14,00-12,30 نيس (1) 2ري ءب ءبن عط س (3)1إعال آليجريد(2)2احص ن  (4)2احص سبكب  (6)1إعال آليخن صر (7)2مح يزيفتني  (8) 2ا جزئين يم  (9) 2أنج س  س ضيجغب (10) 2ا جزئير ف يط (11)  2ري ح مي (26)2ا جزئيب LIBREرق

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ــــ

خمي
ال

سب 2ّّالمح مزايد ابراهي) 06المدرج ___________         ّ (ب
ضي 2ّّري ن أحمد) 06المدرج ___________         ّ (برك

معي  ع الج ني  ل سداسي الث ل الزمني ل ل اإلستعم 2018-2017جد

ــد
ــــ

ألح
ءا 2ّّاحص يس فؤاد) 320المدرج ___________       ّ (ال

د جزئي 2ّّإقتص ل )  320المدرج ___________         ّ ايني كم (ر

ـن
يـــ

إلثن
ا

1ّّإعال آلي ي  ) 06المدرج ___________         ّ ل (ردة  

ء
ثـــ

ـال
الث

ّّ جي المنظم        ّ ل سي را منيرة     ) 01المدرج ___________ س (ط

ء
عـــ

رب
ّّاأل ل        ّ ء)    320المدرج   ___________ مدخل إل إدارة األعم ركي ص (مب

ن    ن ق لد )             320المدرج ___________    مدخل ل اد خ (د


