
1:  المجموعة

10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج(إدارة الميزانية)1الفوجالساعةاليوم

9,30-8,00

11,00-9,30

سهيلي (21) 2أنجليزيةزعيم (20) 2اق جزئيغجاتي- ي (19) 2احصاءروابحية (18) 2اق جزئينصراوي (17) 2رياضياتبن عالل (16) 2أنجليزيةملياني-ا (15) 2احصاءإصالحي -(14) 2محاسبةمحيقني (13) 2أنجليزيةفداوي (12) 2رياضيات12,30-11,00

زعيم (21) 2اق جزئيسهيلي (20) 2أنجليزيةروابحية (19) 2اق جزئيغجاتي- ي (18) 2احصاءبن عالل (17) 2أنجليزيةنصراوي  (16) 2رياضياتإصالحي- (15) 2محاسبةملياني-ا (14) 2احصاءفداوي (13) 2رياضياتمحيقني (12) 2أنجليزية14,00-12,30

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

فرفار (11) 2رياضياتعياشي ( 10) 2محاسبةعبيد (9) 2أنجليزية (8)األعمال-إ.مخطاب (7)إدارة األعمال .مبوراس (6) 2محاسبةسهيلي  (4) 2أنجليزيةقراش  (3)إدارة األعمال.مسيساوي (2)  2محاسبةسالمي (1) 2اق جزئي9,30-8,00

عياشي (11) 2محاسبةفرفار (10) 2رياضيات  (9)اعمال - ا-م عبيد (8) 2نجليزيةبوراس (7) 2محاسبةخطاب   (6)إدارة األعمال .مقراش  (4)مدخل ادارة اعمالسهيلي (3) 2أنجليزيةسالمي (2)2اق جزئيسيساوي (1) 2محاسبة11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

توميات (10) 1إعالم آليبن علي  (8) 1إعالم آليعجمي(6) 2احصاء لبيض (3) 1إعالم آليمهدي(1) 1إعالم آلي12,30-11,00

توميات (11) 1إعالم آليبن علي  (9) 1إعالم آليعجمي (7)  2احصاء لبيض (4) 1إعالم آليمهدي (2) 1إعالم آلي14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

 (11) 2احصاء (10)األعمال  - إ.مجغوط (9) 2محاسبة  كعال (8)  2رياضياتفتني (7) 2اق جزئي (6) 1إعالم آليطوافشية (4) 2اق جزئينصراوي (3)  2رياضيات (2) 2احصاء (1)إدارة األعمال .م9,30-8,00

 (11)األعمال  -إ.م (10)  2احصاءكعال (9)  2رياضياتجغوط (8) 2محاسبة   (7) 1إعالم آليفتني  (6) 2اق جزئينصراوي  (4)  2رياضياتطوافشية (3) 2اق جزئي (2)إدارة األعمال .م (1) 2احصاء11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ـــ

يـ
خم

2ّّإقتصاد جزئيال (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________        ّ

س تعامل الزمين  2020-2019للعام اجلامعي -  للسدايس الثاين - جدول الإ

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

2ّّ  رياضيات (بوغابة سمير ) 01المدرج___________        ّ

(هاللة لبنى    )  01المدرج------------------------- قانون تجاري   

ن
ـــ

يـ
ثن
إل
ا

2ّّ                                     إحصاء                    (العيسوب فؤاد ) 320المدرج ___________         ّ

ّّ (جمادي منيرة )  320المدرج ___________         مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ال

ّّ (بوقرة إيناس ) 320المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

1ّّ-إعالم آلي  (زغدودي سليمة ) 320المدرج ___________        ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 320المدرج ___________         ّ



2:  المجموعة

10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج1الفوجالساعةاليوم

9,30-8,00

11,00-9,30

خليفة (11) 2أنجليزيةبودراهم (10) 2رياضياتقناديل (9)2احصاءجنوحات (8)االعمال - ا-م حاجي  ( 7)االعمال - ا-م رابحي (6) 2محاسبةبن رامول (4)2انجليزيةعجمي ( 3) 2احصاءعريج   (2) 2محاسبة (1) 2ق جزئي12,30-11,00

بودراهم (11) 2رياضياتخليفة (10) 2أنجليزيةجنوحات (9)م ادارة االعمال قناديل (8) 2احصاءرابحي (7) 2محاسبةحاجي ( 6)االعمال -ا-م عجمي ( 4) 2احصاءبن رامول (3)2انجليزية (2) 2ق جزئيعريج  (1) 2محاسبة14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

 (11)م ادارة االعمال مسعود (10)2احصا (9) 2أنجليزيةنوارة  (8) 2محاسبةمهدي (7)2إعالم آليقناديل (6)2احصاء(4 )2اق جزئيعمري (3)2محاسبة خرشاف (2) 2انجليزيةعجمي(1)  2احصاء12,30-11,00

مسعود (11)2-احصاء (10)م ادارة االعمال د نوارة  (9) 2محاسبة (8) 2أنجليزيةقناديل (7) 2احصاءمهدي (6) 2إعالم آليعمري (4) 2محاسبة (3 )2اق جزئيعجمي (2)  2احصاءخرشاف (1) 2انجليزية14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

بوقرن (21)1إعالم آليعريج (20) 2محاسبةبوستيو   (19)  1إعالم آليفتني (18)2ق جزئي-إرماضنة  (17) 2رياضياتبن رامول (16) 2انجليزيةغوار  (15) 1إعالم آليمولة (14)إدارة أعمال -مخلف (13)1إعالم آليبراح (12) 2رياضيات9,30-8,00

عريج (21) 2محاسبةبوقرن (20) 1إعالم آليفتني (19)2ق جزئي-إبوستيو (18)1إعالم آليبن رامول (17) 2انجليزيةرماضنة (16) 2رياضياتمولة  (15)إدارة أعمال -مغوار (14) 1إعالم آليبراح (13) 2رياضياتخلف (132)1إعالم آلي11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

عيساوي (11)2اق جزئيبراح (9) 2رياضياتروابحية  (7) 2اق جزئيناش (4) 2رياضياتحاج علي  -(2)اعمال- ا- م12,30-11,00

عيساوي (10) 2اق جزئيبراح (8) 2رياضياتروابحية  (6) 2اق جزئيناش (3) 2رياضياتحاج علي (1)اعمال -ا- م14,00-12,30

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
ـــ

يـ
خم

ال

2ّّإقتصاد جزئي                   (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________         ّ

س تعامل الزمين  2020-2019للعام اجلامعي -  للسدايس الثاين - جدول الإ

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

 (هاللة لبنى)     06        قانون تجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرج 

2ّّرياضيات (بوغابة سمير)   06المدرج   ___________         ّ

ن
ـــ

يـ
ثن
إل
ا

ّّ (جمادي منيرة) 01المدرج___________    مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

2ّّ                      إحصاء (العيسوب فؤاد ) 01المدرج ___________         ّ

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ّّال (طهراوي منيرة   )         320المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

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



3:  المجموعة

10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج1الفوجالساعةاليوم

خرشاف (11)2أنجليزية فتني   (10) 2اق جزئيبوشامة (9) 2اق جزئي (8) 2محاسبة  ( 7)  2 احصا ءناش  (6) 2رياضياتقمداني ( 4) 2اق جزئيخاليفية (3) 2  محاسبة عطوي (2)2احصاءكعال (1) 2رياضيات9,30-8,00

فتني   (11) 2اق جزئيخرشاف (10) 2     أنجليزية (9)  2محاسبةبوشامة (8) 2اق جزئيناش (7) 2رياضيات (6)2احصاءخاليفية (4)  2محاسبة قمداني (3) 2اق جزئيفرفار (2) 2رياضياتعطوي (1)2احصاء11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

غجاتي-ي(11)   2إ احصاءوناس (10)االعمال -ا-م كعال ( 9) 2رياضياتمحيقني (8) 2أنجليزيةستيتي (7)2أنجليزية (6) 2محاسبةجنوحات (4)االعمال - ا-م ملياني- أ (3)2احصاءعريج (2) 2محاسبة (1) 2اق جزئي9,30-8,00

وناس (11)االعمال -ا-م غجاتي- ي(10)   2إ احصاءمحيقني  (9) 2أنجليزيةكعال  (8) 2رياضيات (7)  2محاسبةستيتي (6) 2أنجليزيةملياني- أ (4)2احصاءجنوحات (3)االعمال -ا-م  (2) 2اق جزئيعريج  (1) 2محاسبة11,00-9,30

غوار  (20)   1إعالم آليتوميات (18)1إعالم آليبوقرن (16)1إعالم آلي1إعالم آلي  (14)بوستيو بن علي (12) 1إعالم آلي12,30-11,00

غوار (21)   1إعالم آليتوميات (19)1إعالم آليبوقرن (17) 1إعالم آلي1عالم آلي-(15) بوستيوبن علي ( 13) 1إعالم آلي14,00-12,30

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

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

سيساوي (21) 2محاسبةرماضنة (20) 2رياضيات(19) 2-إحصاءوناس (18)االعمال -ا-م بوشامة (17) 2اق جزئيسحنون (16)االعمال-م ابودراهم (15) 2رياضياتبن عالل (14) 2أنجليزيةي-ملياني (13) 2أنجليزيةحاج علي (12)م ادارة االعمال 12,30-11,00

رماضنة (21) 2رياضياتسيساوي   (20) 2محاسبةوناس  (19)االعمال -ا-م (18) 2-إحصاءسحنون  (17)االعمال- ا-م بوشامة (16) 2اق جزئيبن عالل (15)'أنجليزيةبودراهم (14) 2رياضياتحاج علي  (13)م ادارة االعمال ي-ملياني (12) 2أنجليزية14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ـــ

يـ
خم

ال

2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 01المدرج ___________         ّ

2ّّ    المحاسبة (بومزايد ابراهيم ) 01المدرج ___________         ّ

س تعامل الزمين  2020-2019للعام اجلامعي -  للسدايس الثاين - جدول الإ

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )    01المدرج  ___________         ّ

2ّّاحصاء (العيسوب فؤاد )    01المدرج ___________       ّ

ن
ـــ

يـ
ثن

إل
ا

1ّّ-                                               إعالم آلي      (بوراي نور الهدى  )  01المدرج ___________      ّ

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ال

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

ّّ (طيبي وردة     ) 01المدرج  ___________          قانون تجاري       ّ

ّّ (قوسي سميرة ) 01المدرج ___________ مدخل الدارة األعمال        ّ

ّّ (طهراوي منيرة )      01المدرج________                                              سوسيولوجيا المنظمات    ّ



4:  المجموعة

الساعةاليوم
10الفوج9الفوج8الفوج7الفوج6الفوج5الفوج4الفوج3الفوج2الفوج1الفوج

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

مولة (21)مدخل ا اعمال بوراس (20) 2محاسبةفداوي (19) 1رياضياتسيساوي (18) 2محاسبةعطوي (17) 2إاحصاءعثامنية (16) 2اق جزئيقراش (15)م ادارة اعمالرفاس (14)2رياضيات(13) 2أنجليزيةناصري (12) 2محاسبة9,30-8,00

بوراس (21) 2محاسبةمولة  (20)مدخل ا االعمال  سيساوي (19) 2محاسبةفداوي ( 18 )2رياضياتعثامنية (17) 2اق جزئيعطوي (16)  2إاحصاءرفاس (15) 1رياضياتقراش (14)م ادارة اعمالناصري (13) 2محاسبة (12) 2أنجليزية11,00-9,30

بن عابد (21) 2رياضيات (19) 1إعالم آليغجاتي-إ (17)م ادارة اعمال  (15) 1إعالم آليسحنون (13)اعمال- ا-م 12,30-11,00

بن عابد (20) 2رياضيات (18) 1إعالم آليغجاتي-إ(16)م ادارة اعمال (14)1إعالم آليسحنون (12)اعمال - ا-م 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

(11) 1إعالم آليعبيد (10) 2أنجليزيةزعيم (9) 2اق جزئيخطاب (8)م ادارة اعمال خلف (7)1إعالم آليعبيز (6) 2محاسبةجغبلو (4) 2اق جزئيي-ملياني(3) 2أنجليزيةلبيض  (2) 2إعالم آليرواينية   (1) 2اق جزئي9,30-8,00

عبيد (11) 2أنجليزية(10) 1إعالم آليخطاب(9)م ادارة اعمال  زعيم (8) 2اق جزئيعبيز(7)2محاسبةخلف (6)1إعالم آليي-ملياني (4) 2أنجليزيةجغبلو(3) 2اق جزئيرواينية  (2) 2اق جزئيلبيض (1) 2إعالم آلي11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

مخلوف (11) 2اق جزئي  (10)2احصاء (9)2احصاءخليفة (8) 2أنجليزيةبودراهم (7) 2رياضياتستيتي  (6) 2أنجليزيةجالبة (4) 2محاسبة (3) 2احصاءبن عابد (2) 2رياضياتمسعود  (1)2احصاء12,30-11,00

 (11)2احصاءمخلوف (10) 2اق جزئيخليفة  (9) 2أنجليزية  (8)2احصاءستيتي (7) 2أنجليزيةبودراهم  (6) 2رياضيات  (4)2احصاءجالبة (3) 2محاسبةمسعود  (2)2احصاءبن عابد (1) 2رياضيات14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ـــ

يـ
خم

ال

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 06المدرج ___________         ّ

س تعامل الزمين  2020-2019للعام اجلامعي -  للسدايس الثاين - جدول الإ

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

2ّّ         احصاء (العيسوب فؤاد) 320المدرج ___________       ّ

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )  320المدرج ___________         ّ

ن
ـــ

يـ
ثن

إل
ا

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ّّال (بوقرة إيناس    ) 06المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

ّّ (قوسي مسيرة)    06المدرج   ___________     مدخل الدارة األعمال        ّ

(طيبي وردة)  06المدرج ___________                             قانون تجاري   

1ّّ-             إعالم آلي  (بوراي نور الهدى   )      06المدرج ___________      ّ



اليوم الساعة (إدارة الميزانية)1الفوج 2الفوج 3الفوج
9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00

14,00-12,30 عبدلي (1) 2رياضيات زعالني  (2) 2أنجليزية سعايدية  (3) 2إعالم آلي

15,30-14,00 زعالني  (1) 2أنجليزية عبدلي  (2) 2رياضيات

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 بونعيجة (12) 2اق جزئي سيساوي (13)  2محاسبة مولة  (14)إدارة األعمال.م

11,00-9,30 سيساوي (12) 2محاسبة بونعيجة (13)2اق جزئي بن عالل  (14) 2أنجليزية

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 مولة (2)إدارة األعمال .م عجمي  (3) 2احصاء

14,00-12,30 مولة  (1)إدارة األعمال .م براح (3)  2رياضيات
15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00 عتيق(1) 2إعالم آلي كرمون (2) 2احصاء عياشي(3) 2محاسبة

11,00-9,30 كرمون(1) 2احصاء عتيق (2) 2إعالم آلي طوافشية (3) 2اق جزئي

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

اليوم الساعة 1الفوج 2الفوج 3الفوج

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00 عطوي(12)  2احصاء عريج   (13) 2محاسبة

14,00-12,30 عريج  (12) 2محاسبة عطوي(13) 2احصاء جغوط(14)2محاسبة 

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

 (هاللة لبنى)     06قانون تجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرج 

2ّّرياضيات (بوغابة سمير)   06المدرج   ___________         ّ

س
ـــ

يـ
خم

ال

2ّّإقتصاد جزئي (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________        ّ

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

حــ
أل
ا

2ّّرياضيات (بوغابة سمير ) 01المدرج___________        ّ

(هاللة لبنى    )  01المدرج------------------------- قانون تجاري   

ن
ـــ

يـ
ثن
إل
ا

2ّّإحصاء (العيسوب فؤاد ) 320المدرج ___________         ّ

ّّ (جمادي منيرة )  320المدرج ___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ال

ّّ (طهراوي منيرة ) 06المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

2ّّ-إعالم آلي  (زغدودي سليمة ) 320المدرج ___________        ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 320المدرج ___________         ّ



15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00

11,00-9,30

12,30-11,00 جغبلو (1) 2ق جزئي قناديل ( 3) 2احصاء

14,00-12,30 تقيدة (1) 2انجليزية جغبلو (2) 2اق جزئي مخلوف (3 )2اق جزئي

15,30-14,00

17,00-15,30

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

11,00-9,30 عبدلي (1) 2رياضيات تقيدة (2) 2انجليزية زعالني(3)2انجليزية

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  (12)- 2إعالم آلي قراش  (13)ادارة اعمال- م شين (14) 2إعالم آلي

15,30-14,00 قراش (12)ادارة اعمال - م ناش (14) 2رياضيات (13)2إعالم آلي

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

اليوم الساعة 1الفوج 2الفوج 3الفوج

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

11,00-9,30 ي,غجاتي (1)2احصاء شمام ( 2) 2إعالم آلي قمداني (3) 2اق جزئي

12,30-11,00

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )    06المدرج  ___________         ّ

س
ـــ

يـ
خم

ال 2ّّإقتصاد جزئي                   (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________         ّ

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

ن
ـــ

يـ
ثن
إل
ا

ّّ (جمادي منيرة) 01المدرج___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

2ّّ                      إحصاء (العيسوب فؤاد ) 01المدرج ___________         ّ

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ال

ّّ (بوقرة  ايناس    ) 01المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

(زغدودي سليمة   ) 06المدرج    ---------------------   2-        اعالم ألي



14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00 طار (1) 2اق جزئي فرفار (2) 2رياضيات 2إعالم آلي (3)شينار

11,00-9,30 محمودي (1) 2رياضيات طار (2) 2اق جزئي

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 شوابي   (1)م ادارة االعمال  عريج (2) 2محاسبة باحمد ع الغاني  (3)2احصاء

14,00-12,30 عريج  (1) 2محاسبة وناس  (2)م ادارة االعمال  لورايسية(3)م ادارة االعمال 

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00 رفاس  (13) 2أنجليزية تميم  (14) 2أنجليزية

11,00-9,30 رفاس   (12) 2أنجليزية بودراهم (14) 2رياضيات

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

اليوم الساعة 1الفوج 2الفوج 3الفوج

9,30-8,00 شينار (12) 2إعالم آلي جالبة (14) 2محاسبة

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

س
ـــ

يـ
خم

ال

2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 01المدرج ___________         ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم ) 01المدرج ___________         ّ

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

2ّّاحصاء (العيسوب فؤاد )    06المدرج ___________       ّ
ن
ـــ

يـ
ثن
إل
ا

2ّّ-إعالم آلي  (عرقوب       )      01المدرج ___________       ّ

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ال

ّّ (بوقرة ايناس )          320المدرج___________مدخل علم االجتماع    ّ

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

ّّ (طيبي وردة     ) 01المدرج  ___________ قانون تجاري       ّ

ّّ (قوسي سميرة ) 01المدرج ___________ مدخل الى ادارة األعمال        ّ



11,00-9,30 شينار (13) 2إعالم آلي

12,30-11,00

14,00-12,30

15,30-14,00

17,00-15,30

9,30-8,00 ناصري (12) 2محاسبة دين (13) 2أنجليزية مسيخ (14)2رياضيات

11,00-9,30 دين (12) 2أنجليزية ناصري (13) 2محاسبة قراش  (14)م ادارة اعمال

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 رواينية   (12) 2اق جزئي حاج علي(13)م ادارة اعمال بوشملة   (14) 2أنجليزية

14,00-12,30 حاج علي (12)م ادارة اعمال  رواينية  (13) 2اق جزئي سالمي (14) 2اق جزئي

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 غجاتي  (1)2احصاء عبدلي  (2) 2رياضيات خنانو  (3) 2احصاء

14,00-12,30 عبدلي (1) 2رياضيات غجاتي (2)2احصاء بن عطوي س (3)1إعالم آلي

15,30-14,00

17,00-15,30

س
ـــ

يـ
خم

ال

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 06المدرج ___________         ّ

ـد
ـــ

حــ
أل
ا

2ّّاحصاء (العيسوب فؤاد) 320المدرج ___________       ّ

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )  320المدرج ___________         ّ

ن
ـــ

يـ
ثن
إل
ا

2ّّإعالم آلي (عرقوب        ) 06المدرج ___________         ّ

ء
ــا

ثـ
ال
ثـ
ال

ّّ (طهراوي منيرة     ) 01المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ء
ــا

عـ
رب

أل
ا

ّّ (قوسي مسيرة)    320المدرج   ___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

(طيبي وردة)             320المدرج ___________    مدخل للقانون   



4الفوج 5الفوج 6الفوج 7الفوج

بوراس (6) 2محاسبة عوف  (7) 2رياضيات شابي (8) 2اق جزئي

سعايدية(4) 2إعالم آلي عوف  (6) 2رياضيات بوراس (7) 2محاسبة طهراوي (8) 2نجليزية

بن عالل  (15) 2أنجليزية كحلة نريمان(16) 2أنجليزية خطاب )17)إدارة األعمال .م الحاج علي (18)إدارة األعمال  .م

مولة  (15)مدخل ادارة اعمال كحلة نريمان(17) 2أنجليزية  (16)إدارة األعمال خطاب .م عطوي (18) 2احصاء

براح  (4)  2رياضيات حداري (6) 2احصاء  بربوشة (8) 2محاسبة  

عجمي ( 4) 2احصاء حداري (7)  2احصاء 

. طوافشية (4) 2اق جزئي سعايدية (6) 2إعالم آلي فتني (7) 2اق جزئي محمودي (8)  2رياضيات

عياشي  (4) 2محاسبة فتني  (6) 2اق جزئي سعايدية (7) 2إعالم آلي شمام   (8) 2إعالم آلي

4الفوج 5الفوج 6الفوج 7الفوج

جغوط(15) 2محاسبة هباش (16) 2إعالم آلي ناصري (17) 2محاسبة قوسي(18)م ادارة االعمال 

ناصري (16) 2محاسبة هباش(17)2إعالم آلي نوارة  (18) 2محاسبة

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

 (هاللة لبنى)     06قانون تجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرج 

2ّّرياضيات (بوغابة سمير)   06المدرج   ___________         ّ

2ّّإقتصاد جزئي (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________        ّ

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

2ّّرياضيات (بوغابة سمير ) 01المدرج___________        ّ

(هاللة لبنى    )  01المدرج------------------------- قانون تجاري   

2ّّإحصاء (العيسوب فؤاد ) 320المدرج ___________         ّ

ّّ (جمادي منيرة )  320المدرج ___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

ّّ (طهراوي منيرة ) 06المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

2ّّ-إعالم آلي  (زغدودي سليمة ) 320المدرج ___________        ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 320المدرج ___________         ّ



مخلوف (4 )2اق جزئي حداري (6)2احصاء مسعود (8) 2احصاء

قناديل ( 4) 2احصاء حداري (7) 2احصاء

زعالني  (4)2انجليزية قرفية  (6) 2انجليزية مسيخ(7) 2رياضيات نوي (8)2ق جزئي

حاجي (4)إدارة أعمال  مسيخ (6) 2رياضيات قرفية (7) 2انجليزية غرس هللا (8)2إعالم آلي

جمادي  ( 16)م ادارة االعمال 

ناش (15) 2رياضيات رقامي (16) 2اق جزئي جمادي ( 17)م ادارة االعمال 

شين  (15) 2إعالم آلي رقامي  (17) 2اق جزئي براح(18) 2رياضيات

بوراق (18) 2أنجليزية

4الفوج 5الفوج 6الفوج 7الفوج

قمداني ( 4) 2اق جزئي ناش  (6) 2رياضيات ي ( 7)  2 احصا ء
 
مليان مسيخ (8) 2رياضيات

بربوشة (4)  2محاسبة  ملياني  (6)2احصاء ناش (7) 2رياضيات بن العايش (8) 2اق جزئي

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )    06المدرج  ___________         ّ

2ّّإقتصاد جزئي                   (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________         ّ

ّّ (جمادي منيرة) 01المدرج___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

2ّّ                      إحصاء (العيسوب فؤاد ) 01المدرج ___________         ّ

ّّ (بوقرة  ايناس    ) 01المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

(زغدودي سليمة   ) 06المدرج    ---------------------   2-        اعالم ألي



هباش(6)2إعالم آلي رابحي (8) 2محاسبة

2عالم آلي-(4)شينار هباش(7) 2إعالم آلي

لورايسية  (4)م ادارة االعمال  بن العايش  (6) 2محاسبة شابي   (7) 2اق جزئي بوراق  (8) 2أنجليزية

باحمد ع الغاني  (4)2احصاء شابي  (6) 2اق جزئي بن  العايش (7)  2محاسبة عجمي (8) 2إعالم آلي

بودراهم(15) 2رياضيات الحاج علي (16)م ادارة االعمال   لزعر (17)2أنجليزية خطاب (18)م ادارة االعمال 

تميم  (15)'أنجليزية لزعر  (16) 2أنجليزية الحاج علي (17)م ادارة االعمال   بن محمد (18)2إعالم آلي

4الفوج 5الفوج 6الفوج 7الفوج

كرمون (16)  2إاحصاء سعايدية (18) 2إعالم آلي

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 01المدرج ___________         ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم ) 01المدرج ___________         ّ

2ّّاحصاء (العيسوب فؤاد )    06المدرج ___________       ّ

2ّّ-إعالم آلي  (عرقوب       )      01المدرج ___________       ّ

ّّ (بوقرة ايناس )          320المدرج___________مدخل علم االجتماع    ّ

ّّ (طيبي وردة     ) 01المدرج  ___________ قانون تجاري       ّ

ّّ (قوسي سميرة ) 01المدرج ___________ مدخل الى ادارة األعمال        ّ



جالبة (15) 2محاسبة كرمون (17) 2إاحصاء

قراش (15)م ادارة اعمال رقامي (16) 2اق جزئي بودراهم (17) 2رياضيات بوعكاز ( 18 )2رياضيات

مسيخ (15) 1رياضيات بودراهم  (16) 2رياضيات رقامي (17) 2اق جزئي سيساوي (18) 2محاسبة

سالمي (15) 2اق جزئي تقيدة   (16) 2أنجليزية خطاب(17)م ادارة اعمال  قراش  (18)م ادارة اعمال 

بوشملة   (15) 2أنجليزية خطاب(16)م ادارة اعمال  تقيدة   (17) 2أنجليزية باحمد (18)2احصاء

بن عطوي س (4) 1إعالم آلي بوخناف (6) 2محاسبة شين (7)1إعالم آلي ر فاس   (8) 2أنجليزية

خنانو  (4)2احصاء شين  (6)1إعالم آلي بوخناف (7)2محاسبة طار (8) 2اق جزئي

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 06المدرج ___________         ّ

2ّّاحصاء (العيسوب فؤاد) 320المدرج ___________       ّ

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )  320المدرج ___________         ّ

2ّّإعالم آلي (عرقوب        ) 06المدرج ___________         ّ

ّّ (طهراوي منيرة     ) 01المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ّّ (قوسي مسيرة)    320المدرج   ___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

(طيبي وردة)             320المدرج ___________    مدخل للقانون   



8الفوج 9الفوج 10الفوج

طهراوي (9) 2أنجليزية قرفية آية  (10) 2أنجليزية فتني (11) 2اق جزئي

شابي  (9) 2اق جزئي فتني (10) 2اق جزئي قرفية آية  (11) 2أنجليزية

عطوي(19) 2احصاء ناصري( 20) 2محاسبة فرفار (21) 2رياضيات

الحاج علي  (19)م ادارة اعمال  فرفار (20) 2رياضيات ناصري(21) 2محاسبة

مسعود (10)  2احصاء

بربوشة(9) 2محاسبة   مسعود  (11)    2احصاء

شمام  (9) 2إعالم آلي قراش (10)إدارة األعمال  .م عرقوب (11) 2إعالم آلي

محمودي (9)  2رياضيات عرقوب (10) 2إعالم آلي قراش (11)إدارة األعمال  .م

8الفوج 9الفوج 10الفوج

نوارة  .(19) 2محاسبة محمودي (20) 2رياضيات بن عالل   (21) 2أنجليزية

قوسي (19)م ادارة االعمال   بن عالل(20) 2أنجليزية محمودي (21) 2رياضيات

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

 (هاللة لبنى)     06قانون تجاري ـــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرج 

2ّّرياضيات (بوغابة سمير)   06المدرج   ___________         ّ

2ّّإقتصاد جزئي (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________        ّ

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

2ّّرياضيات (بوغابة سمير ) 01المدرج___________        ّ

(هاللة لبنى    )  01المدرج------------------------- قانون تجاري   

2ّّإحصاء (العيسوب فؤاد ) 320المدرج ___________         ّ

ّّ (جمادي منيرة )  320المدرج ___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

ّّ (طهراوي منيرة ) 06المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

2ّّ-إعالم آلي  (زغدودي سليمة ) 320المدرج ___________        ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 320المدرج ___________         ّ



شين (10) 2إعالم آلي

مسعود (9)2احصاء شين (11) 2إعالم آلي

غرس هللا (9)  2إعالم آلي ملياني (10)2احصا جيالني  (11)م ادارة االعمال 

نوي (9)2ق جزئي جيالني(10)م ادارة االعمال د  ملياني (11)2-احصاء

; 

; 

بوراق (19) 2أنجليزية عيساوي (20) 2اق جزئي بوراس (21) 2محاسبة

براح (19) 2رياضيات بوراس (20) 2محاسبة عيساوي (21)2اق جزئي

8الفوج 9الفوج 10الفوج

بن العايش (9) 2اق جزئي بن محمد  (10)   2إعالم آلي كحلة  (11)2أنجليزية 

مسيخ   ( 9) 2رياضيات كحلة(10) 2     أنجليزية بن محمد (11)   2إعالم آلي

2019-2018جدول اإلستعمال الزمني للسداسي الثاني  للعام الجامعي 

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )    06المدرج  ___________         ّ

2ّّإقتصاد جزئي                   (عيساوي ليلى  ) 320المدرج ___________         ّ

ّّ (جمادي منيرة) 01المدرج___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

2ّّ                      إحصاء (العيسوب فؤاد ) 01المدرج ___________         ّ

ّّ (بوقرة  ايناس    ) 01المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

(زغدودي سليمة   ) 06المدرج    ---------------------   2-        اعالم ألي



قناديل  (10)   2إ احصاء

رابحي (9)  2محاسبة قناديل  (11)  2إ احصاء

عجمي (9) 2-إحصاء طالب(10)م ادارة االعمال  ناش (11) 2رياضيات

بوراق (9) 2أنجليزية ناش (10) 2رياضيات طالب (11)م ادارة االعمال

بن محمد  (19)2إعالم آلي فتني   (20) 2اق جزئي سيساوي (21) 2محاسبة

خطاب  (19)م ادارة االعمال  سيساوي   (20) 2محاسبة فتني   (21) 2اق جزئي

8الفوج 9الفوج 10الفوج

غرس هللا( 20) 2إعالم آلي
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2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 01المدرج ___________         ّ

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم ) 01المدرج ___________         ّ

2ّّاحصاء (العيسوب فؤاد )    06المدرج ___________       ّ

2ّّ-إعالم آلي  (عرقوب       )      01المدرج ___________       ّ

ّّ (بوقرة ايناس )          320المدرج___________مدخل علم االجتماع    ّ

ّّ (طيبي وردة     ) 01المدرج  ___________ قانون تجاري       ّ

ّّ (قوسي سميرة ) 01المدرج ___________ مدخل الى ادارة األعمال        ّ



سعايدية (19) 2إعالم آلي غرس هللا(21) 2إعالم آلي

سيساوي (19) 2محاسبة عريج (20) 2محاسبة مولة (21)مدخل ا اعمال 

بوعكاز (19) 1رياضيات مولة  (20)مدخل ا االعمال   عريج (21) 2محاسبة

باحمد (19)2احصاء سهيلي (20) 2أنجليزية خنانو (21)2احصاء

قراش (19)م ادارة اعمال   خنانو (20)2احصاء سهيلي   (21) 2أنجليزية

طار  (9) 2اق جزئي بوعكاز (10) 2رياضيات مخلوف (11) 2اق جزئي

ر فاس    (9) 2أنجليزية مخلوف (10) 2اق جزئي بوعكاز (11)  2رياضيات

2ّّالمحاسبة (بومزايد ابراهيم) 06المدرج ___________         ّ

2ّّرياضيات (بوغابة سمير) 06المدرج ___________         ّ

2ّّاحصاء (العيسوب فؤاد) 320المدرج ___________       ّ

2ّّإقتصاد جزئي (رواينية كمال )  320المدرج ___________         ّ

2ّّإعالم آلي (عرقوب        ) 06المدرج ___________         ّ

ّّ (طهراوي منيرة     ) 01المدرج ___________ سوسيولوجيا المنظمات        ّ

ّّ (قوسي مسيرة)    320المدرج   ___________ مدخل إلى إدارة األعمال        ّ

(طيبي وردة)             320المدرج ___________    مدخل للقانون   


