
المجموعة:  1 ة ا مختار-عنا جامعة 
سي  ة وعلوم ال ة العلوم اإلقتصاد ل

ك-السنة األو ل,م,د قسم الجذع المش

الفوج10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج1(إدارة المیزانیة)الساعةالیوم

9,30-8,00

11,00-9,30

اق جزئي2 (21) فتنياحصاء2  (20) بدیراق جزئي2 (18) شابيم.إدارة األعمال (17)قراشاق جزئي2 (15) سالمي أنجلیزیة2 (13) بوراق12,30-11,00

احصاء2    (21)  بدیراق جزئي2 (20) فتنياق جزئي2 (19) شابي م.إدارة األعمال (16)  قراشاق جزئي2 (14) سالميأنجلیزیة2 (12) بوراق14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

ریاضیات2 (21) فرفارمحاسبة2 (20 ) ناصريأنجلیزیة2 (19) تمیمم.إ-األعمال(18) جنوحاتریاضیات2 (17) زیتونيأنجلیزیة2 (16)بن عاللأنجلیزیة2 (15) تقیدةم.إدارة األعمال(14) مولة محاسبة2  (13) سیساوياق جزئي2 (12) بونعیجة9,30-8,00

محاسبة2 (21) ناصريریاضیات2 (20) فرفارم -ا- اعمال (19) جنوحات نجلیزیة2 (18) تمیمأنجلیزیة2 (17) بن عاللریاضیات2 (16)  زیتونيمدخل ادارة اعمال(15) مولة أنجلیزیة2 (14) تقیدةاق جزئي2(13) بونعیجةمحاسبة2 (12) سیساوي11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

أنجلیزیة2 (11) تمیمإعالم آلي1 (9) عتیقمحاسبة  2 (8) جالبةإعالم آلي1 (7) بوراياحصاء 2 (6) دربالریاضیات2  (4) نصراوياحصاء2 (3) عجمي إعالم آلي1 (2) ھباش احصاء2 (1)  كرمون12,30-11,00

أنجلیزیة2 (10) تمیممحاسبة  2 (9) جالبةإعالم آلي1 (8)عتیق احصاء 2  (7) دربالإعالم آلي1 (6) بوراياحصاء2 (4 ) عجميریاضیات2  (3) نصراوياحصاء2 (2) كرمونإعالم آلي1 (1) ھباش14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

إعالم آ 1 (11) عرقوبم.إ- األعمال  (10) خطاباحصاء2 (9) مرداسيریاضیات2  (8) محمودياق جزئي2 (7) فتنيمحاسبة2 (6) بوراسإعالم آلي1 (4) سعایدیةمحاسبة2 (3)عیاشيریاضیات2 (2) براحم.إدارة األعمال (1)  حاج علي9,30-8,00

م.إ-األعمال  (11) خطابإعالم آ 1 (10) عرقوبریاضیات2  (9) محمودياحصاء2 (8) مرداسيمحاسبة2 (7) بوراساق جزئي2 (6)  فتنيمحاسبة2 (4)عیاشي  إعالم آلي1 (3) سعایدیة م.إدارة األعمال (2) حاج عليریاضیات2 (1) براح11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ــــ

خمی
ال

إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________المدرج 320 ( عیساوي لیلى )

جدول اإلستعمال الزمني - للسداسي الثاني -  للعام الجامعي 2019-2018

ــد
ــــ

ألح
ا

ریاضیات2        ّ◌ّ ___________المدرج01 ( بوغابة سمیر)

قانون تجاري   ------------------------- المدرج01  (   ھاللة لبنى )

ـن
یـــ

إلثن
ا

إحصاء2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320 ( العیسوب فؤاد)

مدخل إلى إدارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج 320  (جمادي منیرة )

ـاء
الثــ

الثـ

سوسیولوجیا المنظمات        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 ( طھراوي منیرة)

ـاء
عــ

ألرب
ا

إعالم آلي-1      ّ◌ّ ___________ المدرج 320 ( زغدودي سلیمة)

المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320 (بومزاید ابراھیم)



المجموعة:  2 ة ا مختار-عنا جامعة 
سي  ة وعلوم ال ة العلوم اإلقتصاد ل

ك-السنة األو ل,م,د قسم الجذع المش

الفوج10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج1الساعةالیوم

9,30-8,00

11,00-9,30

ریاضیات2 (22) محموديم ادارة االعمال (19) قوسيمحاسبة2 (16) ناصريمحاسبة 2(14) جغوطمحاسبة2 (12)  عریج12,30-11,00

ریاضیات2 (23) محموديأنجلیزیة2 (22) بن وقنيم -ا- االعمال (18) قوسيمحاسبة2 (17) ناصريمحاسبة2 (15) جغوطمحاسبة2 (13) عریج  14,00-12,30

أنجلیزیة2 (23) بن وقني 15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

إعالم آلي1 (20) ھباشمحاسبة2 (19)  نوارةاحصاء2 (18) مسعودإعالم آلي1(17) بوخملةاحصاء2(16) حداداق جزئي2( 15) مخلوفإدارة أعمال (14) حاجيریاضیات2 (13) مرداسي ق جزئي2 (12) جغبلو12,30-11,00

إعالم آلي1 (21) ھباشاحصاء2(19) مسعودمحاسبة2 (18) نوارة احصاء2 (17) حدادإعالم آلي1 (16)  بوخملةإدارة أعمال (15) حاجياق جزئي2( 14) مخلوفاق جزئي2 (13) جغبلوریاضیات2 (12) مرداسي14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

م ادارة االعمال (11) طالباحصا2(10) ملیانيإعالم آلي1  (9) لشیشيق جزئي2(8) نويریاضیات2 (7) نصراويانجلیزیة2 (30) ملیانيانجلیزیة2(4) سھیلياحصاء2 (3 ) قنادیلانجلیزیة2 (2) مقدوداحصاء2  (1)غجاتي,ي9,30-8,00

احصاء-2(11) ملیانيم ادارة االعمال د (10) طالبق جزئي2(9) نويإعالم آلي1(8) لشیشيانجلیزیة2 (7) ملیانيریاضیات2 (30) نصراوياحصاء2 (4 ) قنادیلانجلیزیة2(3) سھیلياحصاء2 (2)غجاتي ,يانجلیزیة2 (1) مقدود11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

م -ا-االعمال (23 ) جمادي ریاضیات2 (18) ناشإعالم آلي1(20) بوخملةم- ا-اعمال (19) حاج علي12,30-11,00

م -ا- االعمال (24) جماديریاضیات2 (22) ناشإعالم آلي1 (21) كالیعیة م- ا- اعمال(20)  حاج عليبوخملة (19)-إعالم آلي14,00-12,302

محاسبة2 (28) بوراساق جزئي2 (27) عیساويأنجلیزیة2 (26) بوراقریاضیات2 (25) زیتونياق جزئي2 (23) رقاميإعالم آلي2 (22)  كالیعیة15,30-14,00

اق جزئي2(28) عیساويمحاسبة2 (27) بوراسریاضیات2 (26) زیتونيأنجلیزیة2 (25) بوراقاق جزئي2 (24)  رقامي17,00-15,30

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

خمی
ال

إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320 ( عیساوي لیلى )                  

جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 2019-2018

ــد
ــــ

ألح
ا

قانون تجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرج 06     (ھاللة لبنى) 

ریاضیات2        ّ◌ّ ___________ المدرج   06   (بوغابة سمیر)

ـن
یـــ

إلثن
ا

مدخل إلى إدارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج01 (جمادي منیرة)

                      إحصاء2        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 ( العیسوب فؤاد)

ـاء
الثــ

الثـ

سوسیولوجیا المنظمات        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 (  بوقرة  ایناس  )

ـاء
عــ

ألرب
ا

المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (بومزاید ابراھیم)

        اعالم ألي-1 ---------------------   المدرج 06 (  زغدودي سلیمة )



المجموعة:  3 ة ا مختار-عنا جامعة 
سي  ة وعلوم ال ة العلوم اإلقتصاد ل

ك-السنة األو ل,م,د قسم الجذع المش

الفوج10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج1الساعةالیوم

ا ریاضیات2 (6) ناش اق جزئي2 (4 ) قمدانيبربوشة(3)  محاسبة 2 اق جزئي2 (2) روابحیةریاضیات2 (1) محمودي9,30-8,00 أنجلیزیة 2(11) ملیانيإعالم آلي1   (10) سیوان إعالم آلي1(9) سخريریاضیات2 (8) مسیخ احصا ء2  (7 ) مل

إعالم آلي1   (11) سیوان     أنجلیزیة2 (10)ملیانيریاضیات2 (9 )  مسیخ إعالم آلي1(8) سخريریاضیات2 (7) ناشاحصاء2(6) ملیاني محاسبة 2  (4) بربوشةاق جزئي2 (3) قمدانيریاضیات2 (2) فرفاراق جزئي2 (1) روابحیة11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

محاسبة2 (26) سیساويإ احصاء2   (25) قنادیل اق جزئي2 (24) روابحیةمحاسبة2 (23) رابحيم -ا- االعمال(22) قراشإعالم آلي1(11) ریاضیات2 (10) بودراھمم -ا-االعمال (9)لورایسیةإعالم آلي1 (7) كالیعیة14,00-12,30

إ احصاء2  (26) قنادیل محاسبة2 (25)  سیساوي محاسبة2  (24) رابحياق جزئي2 (23) روابحیةإعالم آلي1 (22) م ا-االعمال(11) قراشم -ا- االعمال (10) بن عیسى ریاضیات2 (9) بودراھمإعالم آلي1 (8 ) كالیعیة15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

ریاضیات2 (11) ناشم -ا-االعمال (10) طالبإحصاء-2 (9)عجمي أنجلیزیة2 (8) سھیلياق جزئي2 (7)  شابي محاسبة2 (30)  بن العایشبوراي -(4)عالم آلي1احصاء2(3) باحمد ع الغاني محاسبة2 (2) عریجم ادارة االعمال (1) جیالني12,30-11,00

م-ا-االعمال(11) طالب ریاضیات2 (10) ناشأنجلیزیة2 (9) سھیليإحصاء-2 (8)عجمي محاسبة2  (7) بن  العایشاق جزئي2 (30)  شابياحصاء2(4) باحمد ع الغاني بوراي(3) إعالم آلي1م ادارة االعمال (2) بوسلیميمحاسبة2 (1) عریج 14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

اق جزئي2 (26)   فتنيم -ا-االعمال (25) خطابأنجلیزیة2(24) طباشأنجلیزیة2 (23) بن عاللأنجلیزیة2 (22) بن وقنياحصاء2(27) دربال9,30-8,00

اق جزئي2 (26)  فتني م -ا-االعمال (25)  خطابأنجلیزیة2 (24)  طباشأنجلیزیة'(23) بن عاللاحصاء2(27) دربالأنجلیزیة2 (22) بن وقني11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

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

خمی
ال

ریاضیات2        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 (بوغابة سمیر)

المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 ( بومزاید ابراھیم)

جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 2019-2018

ــد
ــــ

ألح
إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________ المدرج  01    ( رواینیة كمال)ا

احصاء2      ّ◌ّ ___________ المدرج 01    ( العیسوب فؤاد)

ـن
یـــ

إلثن
إعالم آلي-1     ّ◌ّ ___________ المدرج 01      (عرقوب ھاجر )ا

ـاء
الثــ

الثـ

 سوسیولوجیا المنظمات    ّ◌ّ ___________المدرج320          (بوقرة ایناس )

ـاء
عــ

ألرب
ا

قانون تجاري       ّ◌ّ ___________ المدرج  01 (    طیبي وردة )

مدخل الى ادارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 ( قوسي سمیرة)



المجموعة:  4 ة ا مختار-عنا جامعة 
سي  ة وعلوم ال ة العلوم اإلقتصاد ل

ك-السنة األو ل,م,د قسم الجذع المش

الفوج10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج1الساعةالیوم

ریاضیات2  (21) بوعكازإعالم آلي1 (18) حواوحشيإاحصاء2  (16) عطويمحاسبة2 (14) بن العایشاحصاء2(13) غجاتي,يإعالم آلي1 (12) عتیق9,30-8,00

ریاضیات2 (20) بوعكازإعالم آلي1 (19)حواوشي إاحصاء2 (17)عطويمحاسبة2 (15) بن العایشإعالم آلي1 (13) عتیقاحصاء2(12)  غجاتي,ي11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

مدخل ا اعمال (21) مولةإعالم آلي1 (20 ) لشیشيمحاسبة2 (19) سیساويریاضیات2( 18 ) بوعكازریاضیات2 (17) بودراھماق جزئي2 (16) رقاميم ادارة اعمال(15)جنوحات ریاضیات2(14) مسیخأنجلیزیة2 (13) طباشمحاسبة2 (12) ناصري9,30-8,00

إعالم آلي1 (21) لشیشيمدخل ا االعمال  (20) مولة ریاضیات1 (19) بوعكازمحاسبة2 (18) سیساوياق جزئي2 (17) رقاميریاضیات2 (16) بودراھم ریاضیات1 (15) مسیخم ادارة اعمال(14)  جنوحاتمحاسبة2 (13) ناصريأنجلیزیة2 (12) طباش11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

اق جزئي2 (21) روابحیةأنجلیزیة2 (20) مقدوداحصاء2(19) بدیرم ادارة اعمال (18)  سحنونم ادارة اعمال (17) إ-غجاتيأنجلیزیة2 (16) تقیدةاق جزئي2 (15) طوافشیةأنجلیزیة2 (14) قرفیةاق جزئي2 (12)  رواینیة 12,30-11,00

أنجلیزیة2 (21) مقدوداق جزئي2 (20) روابحیةم ادارة اعمال  (19) وناساحصاء2(18)  بدیرأنجلیزیة2 (17)  تقیدةم ادارة اعمال (16) شحماطأنجلیزیة2 (15) قرفیة اق جزئي2 (14) طوافشیةاق جزئي2 (13) رواینیة 14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

احصاء2(11) قروفمحاسبة2 (10) عریجاق جزئي2 (9)  طارأنجلیزیة2 (8) قرفیةإعالم آلي1(7) حواوشيمحاسبة2 (6) بوخنافإعالم آلي1 (4) احصاء2 (3) مسعودریاضیات2 (2) براحم -ا- اعمال (1) حاجي12,30-11,00

محاسبة2 (11) عریجاحصاء2(10) قروفأنجلیزیة2 (9) قرفیةاق جزئي2 (8) طارمحاسبة2(7) بوخنافإعالم آلي1(6) حواوشياحصاء2(4) مسعودإعالم آلي1(3) م -ا- اعمال(2) حاجيریاضیات2 (1) براح14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ــــ

خمی
ال

المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (بومزاید ابراھیم)

ریاضیات2        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (بوغابة سمیر)

جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 2019-2018

ــد
ــــ

ألح
احصاء2      ّ◌ّ ___________ المدرج 320 (العیسوب فؤاد)ا

إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320  ( رواینیة كمال)

ـن
یـــ

إلثن
ا

إعالم آلي -1       ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (عرقوب ھاجر )

ـاء
الثــ

الثـ

سوسیولوجیا المنظمات        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 (   طھراوي منیرة  )

ـاء
عــ

ألرب
ا

مدخل إلى إدارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج   320    (قوسي مسیرة)

    قانون تجاري   ___________المدرج 320             (طیبي وردة)



الیوم الساعة الفوج1(إدارة المیزانیة) الفوج2 الفوج3
9,30-8,00

11,00-9,30
12,30-11,00
14,00-12,30 ریاضیات2 (1) عبدلي أنجلیزیة2 (2) زعالني  إعالم آلي2 (3) سعایدیة 
15,30-14,00 أنجلیزیة2 (1) زعالني  ریاضیات2 (2) عبدلي 
17,00-15,30

9,30-8,00
11,00-9,30

12,30-11,00
14,00-12,30
15,30-14,00
17,00-15,30

9,30-8,00 اق جزئي2 (12) بونعیجة محاسبة2  (13) سیساوي م.إدارة األعمال(14) مولة 
11,00-9,30 محاسبة2 (12) سیساوي اق جزئي2(13) بونعیجة أنجلیزیة2 (14) بن عالل 

12,30-11,00
14,00-12,30
15,30-14,00
17,00-15,30

9,30-8,00
11,00-9,30

12,30-11,00 م.إدارة األعمال (2) مولة احصاء2 (3) عجمي 
14,00-12,30 م.إدارة األعمال (1)  مولة ریاضیات2  (3) براح
15,30-14,00
17,00-15,30

9,30-8,00 إعالم آلي2 (1)عتیق احصاء2 (2) كرمون محاسبة2 (3)عیاشي
11,00-9,30 احصاء2 (1)كرمون إعالم آلي2 (2) عتیق اق جزئي2 (3) طوافشیة

12,30-11,00
14,00-12,30
15,30-14,00
17,00-15,30

الیوم الساعة الفوج1 الفوج2 الفوج3

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00 احصاء2  (12)عطوي محاسبة2 (13) عریج  

14,00-12,30 محاسبة2 (12)  عریج احصاء2 (13)عطوي محاسبة 2(14)جغوط

2019

ــد
ــــ

ألح
ا

س
ــــ

خمی
ال

2019
ــد

ــــ
ألح

ا
ـن

یـــ
إلثن

ا
ـاء

الثــ
الثـ

ـاء
عــ

ألرب
ا



15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00 ق جزئي2 (1) جغبلو احصاء2 (3 ) قنادیل

14,00-12,30 انجلیزیة2 (1) تقیدة اق جزئي2 (2) جغبلو اق جزئي2( 3) مخلوف

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00 ریاضیات2 (2) عبدلي  إدارة أعمال (3) حاجي

11,00-9,30 ریاضیات2 (1) عبدلي انجلیزیة2 (2) تقیدة انجلیزیة2(3)زعالني
12,30-11,00
14,00-12,30
15,30-14,00
17,00-15,30

9,30-8,00
11,00-9,30

12,30-11,00
14,00-12,30 إعالم آلي2-(12)  م- ادارة اعمال(13)  قراش إعالم آلي2 (14) شین
15,30-14,00 م- ادارة اعمال (12) قراش إعالم آلي2(13)  ریاضیات2 (14) ناش
17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00
14,00-12,30
15,30-14,00
17,00-15,30

الیوم الساعة الفوج1 الفوج2 الفوج3

9,30-8,00 إعالم آلي2 (1) شمام احصاء2(2) غجاتي ,ي بربوشة(3)محاسبة 2 

11,00-9,30 احصاء2(1)غجاتي ,ي إعالم آلي2 (2 ) شمام اق جزئي2 (3) قمداني

12,30-11,00

2019

ــد
ــــ

ألح
ا

س
ــــ

خمی
ال

ـن
یـــ

إلثن
ا

ـاء
الثــ

الثـ
ـاء

عــ
ألرب

ا



14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00 اق جزئي2 (1) طار ریاضیات2 (2) فرفار شینار(3) إعالم آلي2

11,00-9,30 ریاضیات2 (1) محمودي اق جزئي2 (2) طار

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00 م ادارة االعمال (1) شوابي   محاسبة2 (2) عریج احصاء2(3) باحمد ع الغاني 
14,00-12,30 محاسبة2 (1) عریج  م ادارة االعمال (2)  وناس م ادارة االعمال (3)لورایسیة
15,30-14,00
17,00-15,30

9,30-8,00 أنجلیزیة2 (13) رفاس  أنجلیزیة2 (14) تمیم 
11,00-9,30 أنجلیزیة2 (12) رفاس   ریاضیات2 (14) بودراھم

12,30-11,00

14,00-12,30
15,30-14,00
17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00
14,00-12,30
15,30-14,00
17,00-15,30

الیوم الساعة الفوج1 الفوج2 الفوج3

9,30-8,00 إعالم آلي2 (12) شینار محاسبة2 (14) جالبة

2019

س
ــــ

خمی
ال

ــد
ــــ

ألح
ا

ـن
یـــ

إلثن
ا

ـاء
الثــ

الثـ
ـاء

عــ
ألرب

ا



11,00-9,30 إعالم آلي2 (13) شینار

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00 محاسبة2 (12) ناصري أنجلیزیة2 (13) دین ریاضیات2(14) مسیخ

11,00-9,30 أنجلیزیة2 (12) دین محاسبة2 (13) ناصري م ادارة اعمال(14)  قراش

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00 اق جزئي2 (12)  رواینیة  م ادارة اعمال(13)حاج علي أنجلیزیة2 (14) بوشملة  
14,00-12,30 م ادارة اعمال (12)حاج علي  اق جزئي2 (13) رواینیة  اق جزئي2 (14) سالمي
15,30-14,00

17,00-15,30
9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00
17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00 احصاء2(1)  غجاتي ریاضیات2 (2) عبدلي  احصاء2 (3)  خنانو
14,00-12,30 ریاضیات2 (1) عبدلي احصاء2(2) غجاتي إعالم آلي1(3) بن عطوي س
15,30-14,00
17,00-15,30

س
ــــ

خمی
ال

ــد
ــــ

ألح
ا

ـن
یـــ

إلثن
ا

ـاء
الثــ

الثـ
ـاء

عــ
ألرب

ا



الفوج4 الفوج5 الفوج6 الفوج7

محاسبة2 (6) بوراس ریاضیات2 (7) عوف  اق جزئي2 (8) شابي
إعالم آلي2 (4)سعایدیة ریاضیات2 (6)  عوف محاسبة2 (7) بوراس نجلیزیة2 (8) طھراوي

أنجلیزیة2 (15) بن عالل  أنجلیزیة2 (16)كحلة نریمان إدارة األعمال  (18) الحاج عليم.إدارة األعمال (17(خطاب 
أنجلیزیة2 (17)كحلة نریمانم.إدارة األعمال خطاب (16)  مدخل ادارة اعمال(15) مولة  احصاء2 (18) عطوي

ریاضیات2  (4)  براح احصاء 2 (6) حداري محاسبة  2 (8) بربوشة
احصاء2 (4 ) عجمي احصاء 2  (7) حداري

اق جزئي2 (4) طوافشیة.  إعالم آلي2 (6) سعایدیة اق جزئي2 (7) فتني ریاضیات2  (8) محمودي
محاسبة2 (4)عیاشي   اق جزئي2 (6)  فتني إعالم آلي2 (7) سعایدیة إعالم آلي2 (8) شمام  

الفوج4 الفوج5 الفوج6 الفوج7

محاسبة2 (15)جغوط إعالم آلي2 (16) ھباش محاسبة2 (17) ناصري م ادارة االعمال (18)قوسي

محاسبة2 (16) ناصري إعالم آلي2(17)ھباش محاسبة2 (18) نوارة 

جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 2019-2018

قانون تجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرج 06     (ھاللة لبنى) 

ریاضیات2        ّ◌ّ ___________ المدرج   06   (بوغابة سمیر)

إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________المدرج 320 ( عیساوي لیلى )

جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 2019-2018

ریاضیات2        ّ◌ّ ___________المدرج01 ( بوغابة سمیر)
قانون تجاري   ------------------------- المدرج01  (   ھاللة لبنى )

إحصاء2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320 ( العیسوب فؤاد)
مدخل إلى إدارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج 320  (جمادي منیرة )

سوسیولوجیا المنظمات        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 ( طھراوي منیرة)

إعالم آلي -2       ّ◌ّ ___________ المدرج 320 ( زغدودي سلیمة)
المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320 (بومزاید ابراھیم)



اق جزئي2( 4) مخلوف احصاء2(6) حداري احصاء2 (8) مسعود

احصاء2 (4 ) قنادیل احصاء2 (7) حداري

انجلیزیة2(4) زعالني  انجلیزیة2 (6)  قرفیة ریاضیات2 (7)مسیخ ق جزئي2(8) نوي

إدارة أعمال (4) حاجي ریاضیات2 (6) مسیخ انجلیزیة2 (7) قرفیة إعالم آلي2(8) غرس هللا

م ادارة االعمال (16 ) جمادي 
ریاضیات2 (15) ناش اق جزئي2 (16) رقامي م ادارة االعمال (17 ) جمادي
إعالم آلي2 (15)  شین اق جزئي2 (17)  رقامي ریاضیات2 (18)براح

أنجلیزیة2 (18) بوراق

الفوج4 الفوج5 الفوج6 الفوج7

اق جزئي2 (4 ) قمداني ریاضیات2 (6) ناش  ا  ریاضیات2 (8) مسیخ احصا ء2  (7 ) مل

محاسبة 2  (4) بربوشة احصاء2(6) ملیاني  ریاضیات2 (7) ناش اق جزئي2 (8) بن العایش

جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 2019-2018

إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________ المدرج  06    ( رواینیة كمال)

إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320 ( عیساوي لیلى )                  

مدخل إلى إدارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج01 (جمادي منیرة)

                      إحصاء2        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 ( العیسوب فؤاد)

سوسیولوجیا المنظمات        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 (  بوقرة  ایناس  )

المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (بومزاید ابراھیم)
        اعالم ألي-2   ---------------------   المدرج 06 (  زغدودي سلیمة )



إعالم آلي2(6)ھباش محاسبة2 (8) رابحي

شینار(4)-عالم آلي2 إعالم آلي2 (7)ھباش

م ادارة االعمال (4) لورایسیة  محاسبة2 (6)  بن العایش اق جزئي2 (7)  شابي  أنجلیزیة2 (8) بوراق 
احصاء2(4) باحمد ع الغاني  اق جزئي2 (6)  شابي محاسبة2  (7) بن  العایش إعالم آلي2 (8)عجمي 

م ادارة االعمال  (16) الحاج عليریاضیات2 (15)بودراھم أنجلیزیة2(17) لزعر م ادارة االعمال (18) خطاب
أنجلیزیة'(15) تمیم  أنجلیزیة2 (16) لزعر  إعالم آلي2(18) بن محمدم ادارة االعمال  (17) الحاج علي

الفوج4 الفوج5 الفوج6 الفوج7

إاحصاء2  (16) كرمون إعالم آلي2 (18) سعایدیة

جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 2019-2018

ریاضیات2        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 (بوغابة سمیر)
المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 ( بومزاید ابراھیم)

احصاء2      ّ◌ّ ___________ المدرج 06    ( العیسوب فؤاد)

إعالم آلي -2      ّ◌ّ ___________ المدرج 01      (    عرقوب   )

مدخل علم االجتماع    ّ◌ّ ___________المدرج320          (بوقرة ایناس )

قانون تجاري       ّ◌ّ ___________ المدرج  01 (    طیبي وردة )
مدخل الى ادارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 ( قوسي سمیرة)



محاسبة2 (15) جالبة إاحصاء2 (17) كرمون

م ادارة اعمال(15) قراش اق جزئي2 (16) رقامي ریاضیات2 (17) بودراھم ریاضیات2( 18 ) بوعكاز

ریاضیات1 (15) مسیخ ریاضیات2 (16) بودراھم  اق جزئي2 (17) رقامي محاسبة2 (18) سیساوي

اق جزئي2 (15) سالمي أنجلیزیة2 (16)   تقیدة م ادارة اعمال (17)خطاب م ادارة اعمال (18)  قراش
أنجلیزیة2 (15) بوشملة   م ادارة اعمال (16)خطاب أنجلیزیة2 (17)   تقیدة احصاء2(18) باحمد

إعالم آلي1 (4) بن عطوي س محاسبة2 (6) بوخناف إعالم آلي1(7) شین أنجلیزیة2 (8) ر فاس  
احصاء2(4)  خنانو إعالم آلي1(6) شین  محاسبة2(7) بوخناف اق جزئي2 (8) طار

المحاسبة2        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (بومزاید ابراھیم)
ریاضیات2        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (بوغابة سمیر)

احصاء2      ّ◌ّ ___________ المدرج 320 (العیسوب فؤاد)

إقتصاد جزئي2        ّ◌ّ ___________ المدرج 320  ( رواینیة كمال)

إعالم آلي2        ّ◌ّ ___________ المدرج 06 (      عرقوب  )

سوسیولوجیا المنظمات        ّ◌ّ ___________ المدرج 01 (   طھراوي منیرة  )

مدخل إلى إدارة األعمال        ّ◌ّ ___________ المدرج   320    (قوسي مسیرة)
    مدخل للقانون   ___________المدرج 320             (طیبي وردة)



الفوج8 الفوج9 الفوج10

أنجلیزیة2 (9) طھراوي أنجلیزیة2 (10) قرفیة آیة  اق جزئي2 (11) فتني
اق جزئي2 (9) شابي  اق جزئي2 (10) فتني أنجلیزیة2 (11) قرفیة آیة 

احصاء2 (19)عطوي محاسبة2 (20 )ناصري ریاضیات2 (21) فرفار
م ادارة اعمال (19) الحاج علي  ریاضیات2 (20) فرفار محاسبة2 (21)ناصري

احصاء2  (10) مسعود
محاسبة  2 (9)بربوشة احصاء2    (11)  مسعود

إعالم آلي2 (9) شمام  م.إدارة األعمال  (10) قراش إعالم آ 2 (11) عرقوب
ریاضیات2  (9) محمودي إعالم آ 2 (10) عرقوب م.إدارة األعمال  (11) قراش

الفوج8 الفوج9 الفوج10

محاسبة2 (19)  .نوارة ریاضیات2 (20) محمودي أنجلیزیة2 (21) بن عالل  

م ادارة االعمال  (19) قوسي أنجلیزیة2 (20)بن عالل ریاضیات2 (21) محمودي



إعالم آلي2 (10) شین

احصاء2(9) مسعود إعالم آلي2 (11) شین

إعالم آلي2  (9) غرس هللا احصا2(10) ملیاني م ادارة االعمال (11) جیالني 

ق جزئي2(9) نوي م ادارة االعمال د (10)جیالني احصاء-2(11) ملیاني

; 

; 

أنجلیزیة2 (19) بوراق اق جزئي2 (20) عیساوي محاسبة2 (21) بوراس
ریاضیات2 (19) براح محاسبة2 (20) بوراس اق جزئي2(21) عیساوي

الفوج8 الفوج9 الفوج10

اق جزئي2 (9) بن العایش إعالم آلي2   (10) بن محمد  أنجلیزیة 2(11) كحلة 

ریاضیات2 (9 )  مسیخ  إعالم آلي2   (11)بن محمد      أنجلیزیة2 (10)كحلة



إ احصاء2   (10) قنادیل 

محاسبة2  (9) رابحي إ احصاء2  (11) قنادیل 

إحصاء-2 (9)عجمي  م ادارة االعمال (10)طالب ریاضیات2 (11) ناش
أنجلیزیة2 (9) بوراق ریاضیات2 (10) ناش م ادارة االعمال(11)طالب 

إعالم آلي2(19) بن محمد  اق جزئي2 (20)   فتني محاسبة2 (21) سیساوي
م ادارة االعمال (19)  خطاب محاسبة2 (20)  سیساوي  اق جزئي2 (21)  فتني 

الفوج8 الفوج9 الفوج10

إعالم آلي2 (20 )غرس هللا



إعالم آلي2 (19) سعایدیة إعالم آلي2 (21)غرس هللا

محاسبة2 (19) سیساوي محاسبة2 (20) عریج مدخل ا اعمال (21) مولة

ریاضیات1 (19) بوعكاز مدخل ا االعمال  (20) مولة  محاسبة2 (21) عریج

احصاء2(19) باحمد أنجلیزیة2 (20) سھیلي احصاء2(21) خنانو
م ادارة اعمال  (19) قراش احصاء2(20) خنانو أنجلیزیة2 (21) سھیلي  

اق جزئي2 (9)  طار ریاضیات2 (10) بوعكاز اق جزئي2 (11) مخلوف
أنجلیزیة2 (9) ر فاس    اق جزئي2 (10) مخلوف ریاضیات2  (11) بوعكاز
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