
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية  

جذع مشترك    سنة أولى  
  

 التوقيت            09:30<--08:00 11:00< - 09:30 12:30<-11:0 14:00<--12:30 15:30<--14:00 17:00<15:30
 اليوم

9G  محاسبة عامة أ.زحوفيB06 
1G  أ.اليمي  1إحصاءbn1 

8G  محاسبة عامة أ.زحوفيB05 
5G محاسبة عامة أ.بوكدرونbn1 
4G  أ.اليمي  1إحصاءB14 

4G  انجليزية أ.العمراويB05  
3G أ.قروين   مدخل اقB06  
7G محاسبة عامة أ.بوكدرونB13 
5G  أ.اليمي  1إحصاءB15 

3G  انجليزية أ.العمراويB05  
5G أ.قروين   مدخل اقB06  
4G محاسبة عامة أ.بوكدرونbn1 
2G  أ.اليمي  1إحصاءB14 

1G  انجليزية أ.العمراويB04  
4G أ.قروين   مدخل اقB05  
3G  أ.اليمي  1إحصاءB06 
2G محاسبة عامة أ.بوكدرونB10 
 

2G  انجليزية أ. العمراويB04  
3G  محاسبة عامة أ.بوكدرونB05  
6G  أ.اليمي  1إحصاءB06  
1G أ.قروين   مدخل اقB11 
 

 السبت

 1رياضيات
 A1المدرج أ.لعمامري 

 

6G .بوكريطة اق جزئي أ bn1 
3G   ت الوقائع أ.لحمشB06  
9G بوزياني .ت الوقائع أ B04 

4G .بوكريطة اق جزئي أ B06 
1G   ت الوقائع أ.لحمشbn1  

G10 بوزياني .ت الوقائع أ B21 

5G .بوكريطة اق جزئي أ  
B06 

8G بوزياني ت الوقائع أ B18 

 مدخل لعلم االقتصاد
 بلحاج جياللي مغراوةد/

 A1المدرج 

 منهجية البحث
 األحد  A1المدرج  أ.لحمش

 

8G  اق جزئي أ.يحياويB05 
2G  ت الوقائع أ.لحمشbn1  

10G  أ.غيدة  1إحصاءB28 
 

6G  مدخل اق أ.قروينB24/1  
9G  2اق جزئي أ.يحياويB24/ 
4G  ت الوقائع أ.لحمشB23/1  
 

1G  اق جزئي أ.خلفاويB08  
2G  مدخل اق أ.قروينB24/1  

10G  اق جزئي أ.يحياويB24/2  
 

 1محاسبة عامة 
 اقتصاد جزئي A1المدرج  د/ لعريبي

 اإلثنين  A1المدرج  د/خلفاوي

G7  انجليزية أ. حمديB05 

G10  انجليزية أ. حمديB08 
  3G   اق جزئي أ.خلفاويB04 

G9  انجليزية أ. حمديB38/2 
1G .سمارة محاسبة عامة أ   B24/1 
7G  أ.شواحري مدخل اقB29 
 

2G  اق جزئي أ.خلفاويB06  
G7  أ.حمدوش   1إحصاءbn1 
G8  انجليزية أ. حمديB22 

6G  محاسبة عامة أ.سمارةB20 
5G  انجليزية أ.محارزيB37/2 

 مدخل لعلم االجتماع
 A1المدرج  د/ كواش

10G .سمارة   محاسبة عامة أ  
B05 

8G  أ.حمدوش   1إحصاءB06 
6G .محارزيانجليزية أ B24/1  

G7  اق جزئي د.خلفاويB08 
 

 الثالثاء 

4G  رياضيات أ.حدادوB04 
 

3G  رياضيات أ.حدادوB04 
 

 مدخل للقانون
 1Aالمدرج أ.عمر يوسف

G9  أ.حمدوش   1احصاءB05 
7G  رياضيات أ.حدادوB37/2 

 تاريخ الوقائع 
 A1المدرج  أ. روالمي

 1إحصاء 
 األربعاء  A1المدرج  أ. حمدوش

 6G  رياضيات أ.حدادوB05  
 

5G  رياضيات أ.حدادوB05  
2G  أ.بكدي رياضياتB20 

6G  ت الوقائع أ.شراقيB05  
8G  مدخل اق أ.لجدلB06 
1G  رياضيات أ.بكديB35 

10G  رياضيات أ.حدادوB09 

8G  رياضيات أ.حدادوbn1  
7G  ت الوقائع أ.شراقيB22 

9G  مدخل اق أ.لجدلB24/2 

9G  رياضيات أ.حدادوbn1  
5G  ت الوقائع أ.شراقيB21  

10G   مدخل اق أ.لجدلB06 
 

 الخميس 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية  

جذع مشترك    سنة أولى  
 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

ت
سب

ال
 

 مدخل للقانون

  أ/عمر يوسف عبد هللا

 2 المدرج

 تاريخ الوقائع

 د/ حفيفي صليحة

 2 المدرج

 G1 B21د/كواش                    1احصاء   G3 B21د/كواش               1احصاء      G4 S15د/كواش                  1احصاء

     

   6B7 Gأ/مسعودي                  1احصاء                                                                                                                                                                                                                                                    B G2 7أ/ مسعودي              1احصاء  G7 B 7         أ/مسعودي        1احصاء

 G3B9         أ/خلوف      1اقتصاد جزئي   G6B9اقتصاد جزئي         أ/ خلوف               G1 B9    أ/خلوف           1اقتصاد جزئي

 G7 B8أ/ مقراب                    1محاسبة G4 B8أ/ مقراب                1محاسبة             B8G2أ/ مقراب                  1محاسبة

 G3 BN2 تاريخ  الوقائع إ  أ/سي الهادي  
 G1تاريخ  الوقائع إ  أ/سي الهادي

BN2  
 G2BN2   تاريخ  الوقائع إ      أ/سي الهادي

 B16 G7 شويرب أ/    مدخل لالقتصاد B16 G 4 شويرب  أ/   مدخل لالقتصاد       G5 B16أ/شويرب     مدخل لالقتصاد B16 G10 شويربأ/ مدخل لالقتصاد

حد
أل
ا

 

 1رياضيات

 د/عبد القادر خداوي

 2 المدرج

 مدخل لعلم االجتماع

 د/ حفيفي صليحة

 2 المدرج

 G5 BN2تاريخ  الوقائع إ        أ/سردون   G9 B23-1تاريخ  الوقائع إ   أ/سردون  G8BN2 تاريخ  الوقائع إ       أ/سردون   

 أ/ زحوفي                1محاسبة

      G5 BN2 

  B7G8 أ/ زحوفي               1محاسبة  B7G9 أ/ زحوفي                  1محاسبة

 مدخل لالقتصاد       د/ بن حاج جياللي    G10B7       أ/ زحوفي           1محاسبة

G6B24-1 

 خداوي د/ عبد القادر     1رياضيات

G5B22 

 G9S9 د/ عبد القادرخداوي     1رياضيات  G10B20د/ عبد القادرخداوي  1رياضيات

ن
الثني

ا
 

 1احصاء

 د/ قاضي نجاة

 2المدرج

 مدخل لالقتصاد

 أ/أفنيني عقيلة

 2المدرج

 

 G2 B9اقتصاد جزئي     أ/ أقنيني        
    B7 G8اقتصاد جزئي      أ/ أقنيني      

دحمان عبد   أ/ تاريخ  الوقائع إ    

 G10BN2    القادر               

دحمان عبد  تاريخ  الوقائع إ        أ/

 G7BN2      القادر               

/دحمان عبد القادر                تاريخ  الوقائع إ           أ

G6B23-1 
 B38-1G7اقتصاد جزئي     د/خبازي  

            شويرب جلول مدخل لالقتصاد      أ/

G1B21 

دحمان عبد  تاريخ  الوقائع إ   أ/

 G4BN2         القادر               
 شويرب جلول/ أمدخل لالقتصاد    

  G3 B19 

 
            شويرب   مدخل لالقتصاد   أ/

G2 B8 

G6 B28  G2Bد/خداوي          رياضيات    7أ/سلمان أمال         انجليزية          

G3B 2-38 أ/سلمان   انجليزية            G4B36          رياضيات       د /خداوي 

ء
الثا

الث
 

G4B14    قتصاد ا

 جزئي         أ/ خبازي    

 

 1اقتصاد جزئي

 د/خبازي ف/ز

 2 المدرج

  G10B12 د/خبازي  1اقتصاد جزئي  G5B19اقتصاد جزئي     د/خبازي         

 1محاسبة عامة

 د/بناولة حكيم

 2المدرج 

 
 G838-1        د/كواش         1احصاء G10B29 د/كواش                   1احصاء

 G5B9د/مسعودي                1احصاء G9B38-1 د/مسعودي              1احصاء

 G9S21مدخل لالقتصاد     د/ قرينو            G8B21 مدخل لالقتصاد      د/ قرينو

ء
ألربعا

ا
 

 

  G9B7اقتصاد جزئي         أ/أقنيني         G3B9أ/ سمارة             1محاسبة G1B9أ/ سمارة      1محاسبة

 

 1منهجية البحث العلمي 

 د/بن حاج جياللي

 2 المدرج

 G3B9داوي خد/ عبد لقادر     1رياضيات
 رياضيات     د/ عبد القادر خداوي 

G2B9 

د/ عبد القادر خداوي   1رياضيات G6B8انجليزية  أ/سلمان  

G1B7 
 G6B9أ/ سمارة              1محاسبة

رياضيات   /عبد القادر 

 G7B21 انجليزية   أ/ سلمان    G7B7 خداوي

 

 د/ عبد القادر   1رياضيات

  G8B18خداوي

 G1B19 انجليزية    أ/ سلمان أمال          

س
خمي

ال
 

انجليزية  أ/بن قويدر 

 G4B9صحراوي 

 انجليزية      أ/بن قويدر صحراوي

G10B9 
   انجليزية          أ/بن قويدر صحراوي

G8B8 
 انجليزية         أ/بن قويدر صحراوي

G9B8 G5B8 انجليزية     أ/بن قويدر صحراوي       
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية  

جذع مشترك    سنة أولى  
 

 

 08.00-09.30 09.30-11.00 11.00-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00 

ت
سب

ال
 

 

 (11()ق 5انجليزية حمدي )ف (12)ق 6انجليزية حمدي ف (11)ق 7انجليزية حمدي ف (10)ق 3انجليزية حمدي ف (13)ق 1انجليزية حمدي ف

  (13()ق5)ف  تبري  /جاقتصاد (12()ق6)ف   تبري   /ج اقتصاد (11( )ق2)ف   تبري  /جاقتصاد  (19()ق3)ف  تبري  احصاء

 (12( )ق6محاسبة بوزيان )ف (11( )ق8محاسبة بوزيان )ف (11( )ق10محاسبة بوزيان )ف (22( )ق7محاسبة بوزيان )ف (22( )ق4محاسبة بوزيان )ف

 (28)ق8ف رياضيات ،تيمطاوسين (28)ق10رياضيات ،تيمطاوسين ف (29)ق2رياضيات ،تيمطاوسين ف (12( )ق1)ف  بلحمدي  محاسبة (15)ق7،فرياضيات ،تيمطاوسين

  ( 22( )ق2انجليزية محرزي )ف  ( 22( )ق 8انجليزية محرزي )ف (  1/23( )ق 4انجليزية محرزي )ف ( 12( )ق 9انجليزية محرزي )ف

    (35)ق9ف رياضيات ،تيمطاوسين 

حد
األ

 

 
 

 رياضيات
 لعمامري 

A03 

  ( 18)ق  (3)ف بوزيان  محاسبة (12)ق(9بوزيان)ف  ةمحاسب <(13( )ق5)ف بلحمدي  محاسبة

 (11)ق(7)فنيسعيدا/ج اقتصاد  (14()ق1ني فسعيدا /ج اقتصاد bis 23( 3ني)فعيداس /ج اقتصاد (18)ق(4)ف نيسعيدا /ج اقتصاد

 (10)ق (1مناصري)ف  01احصاء  (15()ق7)فمناصري   01احصاء  (24/1()ق 2مناصري)ف  01احصاء  (22( )ق2)فمحاسبة بوزيان 

 (05)ق3رياضيات ، بن عامر ف  (05)ق 5ياضيات بن عامر فر  (29)ق4رياضيات، بن عامر،ف 

 االثنين
 مدخل االقتصاد

 (A03)املدرج  ناصر املهدي
 1منهجية 

 (A03)املدرج   خثير 
 (10)ق9ف مدخل لالقتصاد بهوري  

 (10)ق10ف مدخل لالقتصاد بهوري

اء
الث

الث
 

 (2-23()ق10)فإحصاء   تبري  (14()ق 6)فإحصاء   تبري  (10( )ق8)فإحصاء   تبري  (10( )ق9ف) إحصاء   تبري 

 مدخل لعلم االجتماع
 الحرتس ي 

A03 

 تاريخ الوقائع االقتصادية
 الحرتس ي

A03 

  (15()ق7)فحايد تاريخ الوقائع (11( )ق2)فتاريخ الوقائع حايد (13)ق8ف مدخل لالقتصاد بهوري

 (19()ق1تاريخ الوقائع  الحرتس ي)ف (28)ق(8تاريخ الوقائع  الحرتس ي)ف (28()ق5)فتاريخ الوقائع  الحرتس ي (21)ق6ف تاريخ الوقائع  لحرتس ي

  (11،)ق5،فمدخل لالقتصاد بهوري 1/23( 6مدخل لالقتصاد بومازونة)ف (10)ق1فرياضيات، بكدي،

  (20()ق4)فالتهامي TD تاريخ الوقائع  (12)ق 10التهامي ف عتاريخ الوقائ (07)ق 9ف تاريخ الوقائع التهامي (07()ق3)ف التهامي ئعتاريخ الوقا
 (37/2،)7مدخل لالقتصاد شواحري.ف

اء
بع ر

األ
 

 01محاسبة 
 (A03)املدرج   سفاحلو 

 0 1إحصاء 
 (A03)املدرج سعيداني 

 مدخل القانون 
 (A03)املدرج  عمر يوسف

   ( 22( )ق10محرزي )ف انجليزية 

 (14()ق10فاحمد الربيع /ج اقتصاد (13( )ق8احمد الربيع)ف  /جاقتصاد
 

 (13()ق4)ف   إحصاء  سعيداني (14)ق  (5)فإحصاء  سعيداني 

س
مي

لخ
ا

 

 (10)ق1ف مدخل لالقتصاد التهامي

 (13)ق3،فمدخل لالقتصاد التهامي
 اقتصاد جزئي

 (A03)املدرج  بزارية
 

(16،)ق4مدخل لالقتصاد .بوزمارن  ف  

 (18،)ق2مدخل لالقتصاد بومازونةف

 
(10)ق6رياضيات، بن عامر،ف (15ق) 9احمد بن يحي،ف /جاقتصاد  
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