
11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

ادارة المعارف

أ.د.ايت زيان

16ق ......

البشريةنظام معلومات الموارد

أ.د. خثير

16ق ......

الهندسة الوظيفية

د.عبادة

A(1)......

د.عبادةادارة المعارف
5ق ...... G4

أ.د. خثيرنظام معلومات الموارد البشرية
10ق ...... G3د.عبادةالهندسة الوظيفية

14ق ...... G3

د.عبادةالهندسة الوظيفية
9ق ...... G4

أ.د. خثيرنظام معلومات الموارد البشرية
4ق ...... G2

أ.د. خثيرنظام معلومات الموارد البشرية
4ق ...... G4

د.فرحيالمقاوالتية
24-1ق ...... G5

د.فرحيالمقاوالتية
8ق ...... G4

د.عبادةالهندسة الوظيفية
20ق ...... G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة

تمار نسمة

أ.د. خثيرنظام معلومات الموارد البشرية
10ق ...... G1

د.عبادةادارة المعارف
20ق ...... G3

أ.د. خثيرنظام معلومات الموارد البشرية
4ق ...... G5

د.عبادةالهندسة الوظيفية
23-2ق ...... G1

د.عبادةالهندسة الوظيفية
24-1ق ...... G2

د.بوزيانيالمقاوالتية
4ق ...... G1

د.بوزيانيالمقاوالتية
4ق ...... G2

د.بوزيانيالمقاوالتية
5ق ...... G3

أ.شقاليلادارة وتنمية الكفاءات
9ق ...... G4

أ.شقاليلادارة وتنمية الكفاءات
9ق ...... G5

أ.شقاليلادارة وتنمية الكفاءات
9ق ...... G3 المقاوالتية

د.فرعون

A(2)......

ادارة وتنمية الكفاءات

د.الجوزي

16ق ...... د.الجوزيادارة وتنمية الكفاءات
4ق ...... G1

د.الجوزيادارة وتنمية الكفاءات
4ق ...... G2

للوظيفة العموميةالقانون االساسي

أ.بن جياللي

A(4)......أ.شقاليلادارة المعارف
21ق ...... G1

أ.شقاليلادارة المعارف
15ق ...... G2

أ.شقاليلادارة المعارف
19ق ...... G5

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

سنة اولى (م) تسيير موارد بشرية



11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

مدخل للخدمات

د.اقنيني

16ق ......

مدخل للخدمات
د.اقنيني
4ق ...... G2

ادارة عالقات الزبائن

د.سلمان فريحة

17ق ......

التحرير االداري واالتصال
د.حفيفي
4ق ...... G2

واالتصالالتحرير االداري

د.حفيفي

17ق ......

التحرير االداري واالتصال
د.حفيفي
7ق ...... G3

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة

أ.بلمخطار

04-02القانون 

د.عمر يوسف

16ق ......

االستراتيجي للخدماتالتسويق

د.سعيد منصور

5ق ......

اآلراءتقنيات وتحقيقات سبر

د.قاضي نجاة

17ق ......

د.سعيد منصورللخدماتالتسويق االستراتيجي
5ق ...... G3

د.سعيد منصورللخدماتالتسويق االستراتيجي
5ق ...... G4 تقنيات وتحقيقات سبر اآلراء

د.قاضي نجاة
14ق ...... G4

تقنيات وتحقيقات سبر اآلراء
د.قاضي نجاة

22ق ...... G3

د.سعيد منصورللخدماتالتسويق االستراتيجي
9ق ...... G2تقنيات وتحقيقات سبر اآلراء

د.قاضي نجاة
20ق ...... G2

مدخل للخدمات
د.اقنيني

19ق ...... G4
مدخل للخدمات

د.اقنيني
14ق ...... G3

ادارة عالقات الزبائن
د.سلمان فريحة

12ق ...... G4 التحرير االداري واالتصال
د.دحمان
4ق ...... G4

ادارة عالقات الزبائن
د.سلمان فريحة
4ق ...... G3

ادارة عالقات الزبائن
د.سلمان فريحة
4ق ...... G2

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

سنة اولى (م) تسويق الخدمات



11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

التسيير العمومي

أ.د.ايت زيان

A(1)......

13قد.زيانالتسيير العمومي ...... G7

21قد.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير ...... G5
21قد.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير ...... G4

ادارة التغيير

أ.د.اميمي

A(2)......

5قد.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير ...... G7

تسيير المشروع

د.حواسني ص

16ق ......

8قد.حواسني صتسيير المشروع ...... G8

10قد.زيانالتسيير العمومي ...... G6 المقاوالتية

د.محمد بلكبير

A(2)...... 5قد.بكدي فاطمةالتسيير العمومي ...... G1
14قأ.بوزيان فتيحةتسيير المشروع ...... G2

10قأ.بوزيان فتيحةتسيير المشروع ...... G3

19قد.زمالةادارة التغيير ...... G6

15قد.زيانالتسيير العمومي ...... G9

12قأ.بوزيان فتيحةتسيير المشروع ...... G1

5قأ.بوزيان فتيحةتسيير المشروع ...... G4

29قد.زيانالتسيير العمومي ...... G8
5قد.زيانالتسيير العمومي ...... G10

23-1قد.روالميادارة التغيير ...... G7

انظمة التسيير

أ.بورزاق

A(3)......8قأ.بورزاقانظمة التسيير ...... G1
8قأ.بورزاقانظمة التسيير ...... G2

8قأ.بورزاقانظمة التسيير ...... G3
14قأ.بوزيان فتيحةتسيير المشروع ...... G5 قانون الشركات

د.عمر يوسف

A(4)......

7قأ.بوزيان فتيحةتسيير المشروع ...... G6
7قأ.بوزيان فتيحةتسيير المشروع ...... G7

7قد.روالميادارة التغيير ...... G8
12قد.روالميادارة التغيير ...... G9

18قد.فرحولادارة التغيير ...... G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
مداح سالف

G1, G2, G3, G4, G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
مداح سالف

G6, G7, G8, G9, G10 23-2قد.روالميادارة التغيير ...... G10

8قد.بكدي فاطمةالتسيير العمومي ...... G4
5قد.بكدي فاطمةالتسيير العمومي ...... G3

9قد.بكدي فاطمةالتسيير العمومي ...... G2

8قد.بكدي فاطمةالتسيير العمومي ...... G5

12قد.بومازونةادارة التغيير ...... G3
10قد.بومازونةادارة التغيير ...... G4

10قد.بومازونةادارة التغيير ...... G1

11قد.حواسني صتسيير المشروع ...... G9
11قد.حواسني صتسيير المشروع ...... G10

9قد.بومازونةادارة التغيير ...... G2

9قد.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير ...... G10

18قد.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير ...... G8

14قد.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير ...... G6

23-2قد.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير ...... G9

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

سنة اولى (م) ادارة اعمال



11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

أ.قطار-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G1
الدوليةاالسواق المالية

د.بهوري

4ق د.بهورياالسواق المالية الدولية......
4ق ......

G1

اقتصاد بنكي معمق

د.حاج صدوق

22ق ......

اقتصاد بنكي معمق

د.حاج صدوق

5ق د.حاج صدوقاقتصاد بنكي معمق......
8ق ......

G1

قانون النقد والقرض

د.خليفة منية

10ق ......

المقاوالتية

د.سنوسي

7ق ......

اقتصاد قياسي

أ.د.بن عناية

17ق ......

التمويل الدولي

د.حميدوش م

14ق د.حميدوش مالتمويل الدولي......
17ق ......

G1
أ.د.بن عنايةاقتصاد قياسي

12ق ......
G1

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

سنة اولى (م) اقتصاد نقدي وبنكي



11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

ادارة المخاطر

د.بزارية

7ق ......
ادارة المخاطر

د.بزارية

5ق ......G1 قانون التامين

د. بن ح الطاهر

A(3)......عن بعداللغة االجنبية -دراسة-
أ.قطار

G1

اقتصاد التامين

د.حفيفي

11ق ......

اقتصاد التامين

د.حفيفي

8ق ......
اقتصاد التامين

د.حفيفي

20ق ......G1

المعمقالتحليل المالي

د.خلفاوي ح

16ق المعمقالتحليل المالي......
د.خلفاوي ح

16ق ......G1 للتسييرالتقنيات الكمية

د.مقراب سارة

9ق ......

واالتصالالتحرير االداري

د.الحرتسي

16ق للتسييرالتقنيات الكمية......
د.مقراب سارة

23-1ق ......G1

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

سنة اولى (م) إقتصاد التامينات
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والمنافسةدراسة السوق
د.فشيت

21ق ......G1
-عن بعداللغة االجنبية -دراسة

أ.قطار

G1

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
أ.قطار

G2

والمنافسةدراسة السوق

د.فشيت

12ق ......

الحديثةتقنيات االتصال

د.سلمان فريحة

16ق الحديثةتقنيات االتصال......
د.سلمان فريحة

11ق ......G1

تقنيات االتصال الحديثة
د.سلمان فريحة

11ق ......G2

تمويل المؤسسة
د.بكدي فاطمة

5ق ......G1 تمويل المؤسسة

د.بكدي فاطمة

5ق ......

تمويل المؤسسة
د.بكدي فاطمة

11ق ......G2
والمنافسةدراسة السوق

د.فشيت

9ق ......G2

تشخيص المؤسسة

د.مدادي

17ق ......

تشخيص المؤسسة

د.مدادي

14ق ......
تشخيص المؤسسة

د.مدادي

15ق ......G1

تشخيص المؤسسة
د.مدادي

14ق ......G2

واالتصالالتحرير االداري

د.الحرتسي

16ق ......

قانون المنافسة

د.الحرتسي

16ق ......

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

سنة اولى (م) إقتصاد وتسيير المؤسسة
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أ.شيشة-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد
G2

أ.شيشة-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد
G3

أ.شيشة-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد
G4

أ.شيشة-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد
G5

أ.شيشة-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد
G6

أ.شيشة-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد
G1

م والتدقيق الجبائي

د.بوركايب

A(1)......7قد.بوركايبم والتدقيق الجبائي ...... G1

5قد.بوركايبم والتدقيق الجبائي ...... G6

IASs الدوليةالمعايير المحاسبية

د.سيد

A(4)......
15قد.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية ...... G2

12قد.زحوفيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G1

32قد.زحوفيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G2

23-2قد.زحوفيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G35قد.بوركايبم والتدقيق الجبائي ...... G3

15قد.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية ...... G5

24-1قد.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية ...... G6

المحاسبة م المعمقة

د.كارش

A(3)...... 11قد.حميدوش منظم المعلومات المحاسبية ...... G1

13قد.فرحولنظم المعلومات المحاسبية ...... G4
المحاسبيةنظم المعلومات

د.حميدوش م

A(4)......

المقاوالتية

د.مادي

A(3)......

10قد.حميدوش منظم المعلومات المحاسبية ...... G3

14قأ.جلوليالمحاسبة م المعمقة ...... G1

24-1قأ.جلوليالمحاسبة م المعمقة ...... G2

19قأ.جلوليالمحاسبة م المعمقة ...... G3

7قأ.جلوليالمحاسبة م المعمقة ...... G6
8قأ.جلوليالمحاسبة م المعمقة ...... G5

8قأ.جلوليالمحاسبة م المعمقة ...... G4
الماليةقانون المحاسبة

د.قرينو

A(2)......

10قد.بوركايبم والتدقيق الجبائي ...... G4

11قد.زحوفيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G5
11قد.زحوفيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G4

4قد.زحوفيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G6
5قد.بوركايبم والتدقيق الجبائي ...... G5

10قد.بوركايبم والتدقيق الجبائي ...... G2

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

S01 سنة اولى (م) محاسبة وتدقيق الفرع األول
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11قد.غداويةتاريخ و االقتصادية ...... G10
11قد.غداويةتاريخ و االقتصادية ...... G9

13قد.زيانتاريخ و االقتصادية ...... G5 منهجية البحث العلمي

د.شيشة

A(2)......

15قد.ظريف1احصاء  ...... G8
18قد.عقون1احصاء  ...... G9

1محاسبة عامة 

د.لعريبي

A(1)...... 20قد.لعريبي1محاسبة عامة ...... G2

8قد.عقون1احصاء  ...... G10

9قد.لعريبي1محاسبة عامة  ...... G610قد.زيانتاريخ و االقتصادية ...... G6
7قد.زيانتاريخ و االقتصادية ...... G7

9قد.لعريبي1محاسبة عامة  ...... G1

1اقتصاد جزئي 

د.خبازي

A(2)...... 9قد.خبازي1اقتصاد جزئي ...... G1

9قد.خبازي1اقتصاد جزئي  ...... G4

14قد.زيانتاريخ و االقتصادية ...... G8

12قد.ق قوشيح بمدخل لالقتصاد ...... G4

15قد.غيدة فوزية1احصاء  ...... G2
8قد.غيدة فوزية1احصاء  ...... G1

9قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G9

12قد.ق قوشيح بمدخل لالقتصاد ...... G5
4قد.غيدة فوزية1احصاء  ...... G7

23-2قد.لعريبي1محاسبة عامة  ...... G5 االجتماعمدخل الى علم

أ.طيب جميلة

A(1)......

تاريخ و االقتصادية

د.نشاد

A(4)...... 29قأ.يحيى محمد1رياضيات ...... G1
19قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G3

35قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G7

20قد.لعريبي1محاسبة عامة  ...... G4
7قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G6

18قد.اقنيني1اقتصاد جزئي  ...... G7

22قد.لعريبي1محاسبة عامة  ...... G3

4قد.اقنيني1اقتصاد جزئي  ...... G6

1احصاء 

د.قاضي نجاة

A(4)......

12قد.قاضي نجاة1احصاء  ...... G5
12قد.قاضي نجاة1احصاء  ...... G6مدخل للقانون

د.عمر يوسف

A(1)......

4قد.خبازي1اقتصاد جزئي  ...... G5

8قد.خبازي1اقتصاد جزئي  ...... G3
15قد.خبازي1اقتصاد جزئي  ...... G2

22قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G8

5قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G2

18قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G8
13قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G10

7قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G9

22قأ.بوزمان وسيلة1اقتصاد جزئي  ...... G9
11قأ.بوزمان وسيلة1اقتصاد جزئي  ...... G10

20قد.الحرتسيتاريخ و االقتصادية ...... G1

مدخل لالقتصاد

د.ق قوشيح ب

A(3)......23-1قد.ق قوشيح بمدخل لالقتصاد ...... G2
15قد.ق قوشيح بمدخل لالقتصاد ...... G3

29قد.وزاعمدخل لالقتصاد ...... G6
د.وزاعمدخل لالقتصاد 23-2ق ...... G7

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
أ.حمدي سارة

G1, G2, G3, G4, G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
أ.حمدي سارة

G6, G7, G8, G9, G10

24-1قأ.بوزمان وسيلةمدخل لالقتصاد ...... G1

1رياضيات 

أ.بكدي مليكة

A(1)......

4قأ.بكدي مليكة1رياضيات  ...... G7

15قد.الحرتسيتاريخ و االقتصادية ...... G3
15قد.الحرتسيتاريخ و االقتصادية ...... G4

5قد.وزاعمدخل لالقتصاد ...... G10

7قد.وزاعمدخل لالقتصاد ...... G8

8قد.الحرتسيتاريخ و االقتصادية ...... G2

10قد.وزاعمدخل لالقتصاد ...... G9
11قد.اقنيني1اقتصاد جزئي  ...... G8

20قد.السعيدي ف1احصاء  ...... G4
21قد.السعيدي ف1احصاء  ...... G3

4قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G4
12قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G5

10قأ.يحيى محمد1رياضيات  ...... G10

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

T2 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى



11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

8قد.بطاهرمدخل لالقتصاد ...... G8
7قد.بطاهرمدخل لالقتصاد ...... G9

منهجية البحث العلمي

أ.د. خثير

A(1)......
......A(1)أ.د. خثيرمدخل لالقتصاد G3

تاريخ و االقتصادية

د.سردون

A(2)......
13قد.سعيداني ر1اقتصاد جزئي  ...... G4

14قد.سعيداني ر1اقتصاد جزئي  ...... G5

14قد.ظريف1احصاء  ...... G1

15قد.خداوي1رياضيات  ...... G5

18قد.خداوي1رياضيات  ...... G3
15قد.خداوي1رياضيات  ...... G2

13قد.خداوي1رياضيات  ...... G1

مدخل لالقتصاد

د.فشيت

A(4)......

20قد.نشادمدخل لالقتصاد ...... G6

22قد.نشادتاريخ و االقتصادية ...... G4
23-1قأ.سلماني هناء1اقتصاد جزئي  ...... G69قد.نشادتاريخ و االقتصادية ...... G6

14قد.نشادتاريخ و االقتصادية ...... G5
22قأ.سلماني هناء1اقتصاد جزئي  ...... G7

11قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G10
11قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G9

10قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G2
11قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G4

7قد.حناشي1اقتصاد جزئي  ...... G2
8قد.حناشي1اقتصاد جزئي  ...... G1

22قد.سردونتاريخ و االقتصادية ...... G9

23-2قد.ظريف1احصاء  ...... G3
18قد.ظريف1احصاء  ...... G2

19قد.فشيتمدخل لالقتصاد ...... G10

19قد.فشيتمدخل لالقتصاد ...... G4

14قأ.شواحريتاريخ و االقتصادية ...... G10 22قأ.شواحري1اقتصاد جزئي  ...... G10

24-1قد.نشادمدخل لالقتصاد ...... G7
29قأ.شواحري1اقتصاد جزئي  ...... G9

االجتماعمدخل الى علم

د.حواسني ي

A(3)......5قأ.حفيف فتاريخ و االقتصادية ...... G1

29قد.نشادتاريخ و االقتصادية ...... G7
32قد.نشادتاريخ و االقتصادية ...... G8

32قأ.حفيف فمدخل لالقتصاد ...... G2

34قد.ماتنمدخل لالقتصاد ...... G5 1اقتصاد جزئي 

د.حناشي

A(1)......

34قأ.شواحري1اقتصاد جزئي  ...... G8

5قد.وزاع1احصاء  ...... G6
4قد.وزاع1احصاء  ...... G7

1محاسبة عامة 

د.مقراب سارة

A(1)......

10قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G5

10قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G3

5قد.وزاع1احصاء  ...... G8
11قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G7

1احصاء 

د.حمدوش ب

A(3)...... 13قد.حايد1محاسبة عامة  ...... G1

13قد.حمدوش ب1احصاء  ...... G4
4قد.قاضي نجاة1احصاء  ...... G5

13قأ.حفيف فمدخل لالقتصاد ...... G1
13قأ.حفيف فتاريخ و االقتصادية ...... G2

10قأ.حفيف فتاريخ و االقتصادية ...... G3

18قد.خداوي1رياضيات  ...... G6

14قد.خداوي1رياضيات  ...... G4
1رياضيات 

د.خداوي

A(1)......

18قد.وزاع1احصاء  ...... G9

19قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G6
11قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G7

مدخل للقانون

أ.بن جياللي

A(1)......

7قد.كواش1احصاء  ...... G10

22قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G8 12قد.مقراب سارة1محاسبة عامة  ...... G8

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
أ.حمداوي الخنساء

G1, G2, G3, G4, G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
أ.حمداوي الخنساء

G6, G7, G8, G9, G10

20قد.اقنيني1اقتصاد جزئي  ...... G3

13قأ. بوهراوة وليد1رياضيات  ...... G10
5قأ. بوهراوة وليد1رياضيات  ...... G9

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

T3 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى



11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

4قد.بوزيان رحماني1محاسبة عامة  ...... G8
4قد.بوزيان رحماني1محاسبة عامة  ...... G9

4قد.بوزيان رحماني1محاسبة عامة  ...... G10

4قد.بهوريمدخل لالقتصاد ...... G5 1اقتصاد جزئي 

د.يحياوي

A(2)...... 19قد.فرحي1محاسبة عامة ...... G2
18قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G3

19قد.قروينتاريخ و االقتصادية ...... G5
7قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G4 9قد.قروينتاريخ و االقتصادية ...... G4

8قد.قروينتاريخ و االقتصادية ...... G3

5قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G1

23-1قد.يحياوي1اقتصاد جزئي  ...... G9
15قد.يحياوي1اقتصاد جزئي  ...... G10

13قد.يحياوي1اقتصاد جزئي  ...... G7
7قد.يحياوي1اقتصاد جزئي  ...... G8

24-1قأ.خلف هللا زكرياء1اقتصاد جزئي  ...... G1
23-1قأ.خلف هللا زكرياء1اقتصاد جزئي  ...... G2

23-2قد.بهوريمدخل لالقتصاد ...... G6

1محاسبة عامة 

د.سفاحلو

A(3)......

13قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G5 االجتماعمدخل الى علم

أ.طيب جميلة

A(1)......

تاريخ و االقتصادية

أ.طيب جميلة

A(3)...... 32قأ. مركون1رياضيات ...... G2
18قأ. مركون1رياضيات  ...... G3

20قأ.حفيف فتاريخ و االقتصادية ...... G1 11قأ. مركون1رياضيات  ...... G1

4قد.حايد1محاسبة عامة  ...... G6منهجية البحث العلمي

د.ملياني

A(1)......

1احصاء 

د.سعيداني ج

A(2)......
20قد.سعيداني ج1احصاء  ...... G3

11قد.شويرب1احصاء  ...... G7
13قد.شويرب1احصاء  ...... G8

7قد.سعيداني ج1احصاء  ...... G4

10قد.شويرب1احصاء  ...... G9
19قد.شويرب1احصاء  ...... G10

23-1قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G5
15قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G7

11قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G6
21قد.فرحي1محاسبة عامة  ...... G7

4قد.بن حاج ج ممدخل لالقتصاد ...... G2
4قد.بزارية1اقتصاد جزئي  ...... G3

مدخل لالقتصاد

د.بن حاج ج م

A(1)......

7قد.بهوريمدخل لالقتصاد ...... G8
5قد.بهوريمدخل لالقتصاد ...... G9

9قد.بن حاج ج ممدخل لالقتصاد ...... G3
12قأ.حفيف فتاريخ و االقتصادية ...... G2 12قد.سعيداني ج1احصاء ...... G2

7قد.سعيداني ج1احصاء  ...... G1

21قد.سعيداني ج1احصاء  ...... G6
19قد.سعيداني ج1احصاء  ...... G5

20قأ.بوزمان وسيلةتاريخ و االقتصادية ...... G9
15قأ.بوزمان وسيلةتاريخ و االقتصادية ...... G10

21قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G8
22قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G10

11قأ.بن يغزر محمد1رياضيات  ...... G9

22قد.بهوريمدخل لالقتصاد ...... G7

32قد.بهوريمدخل لالقتصاد ...... G10

33قأ. مركون1رياضيات  ...... G429قد.بن حاج ج ممدخل لالقتصاد ...... G4

23-1قد.بن حاج ج ممدخل لالقتصاد ...... G1

23-2قأ.بوزمان وسيلةتاريخ و االقتصادية ...... G8

.......BN2د.قروينتاريخ و االقتصادية G6
.......BN2د.قروينتاريخ و االقتصادية G7

مدخل للقانون

د.عمر يوسف

A(4)......

1رياضيات 

أ.بكدي مليكة

A(1)......

5قد.ش التهامي1اقتصاد جزئي  ...... G6
8قد.ش التهامي1اقتصاد جزئي  ...... G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
غالم غزالن

G1, G2, G3, G4, G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
غالم غزالن

G6, G7, G8, G9, G10

14قد.ش التهامي1اقتصاد جزئي  ...... G4

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

T4 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى



11aSc Timetables-11-21تم إنشاء الجدول:

4قد.بزارية1اقتصاد جزئي  ...... G1
5قد.بزارية1اقتصاد جزئي  ...... G2

7قد.بطاهرمدخل لالقتصاد ...... G10

10قد.بوكريطة ع/ق1احصاء  ...... G2
10قد.بوكريطة ع/ق1احصاء  ...... G3

1رياضيات 

د.خداوي

A(3)......

19قد.عقون1احصاء  ...... G6 1احصاء 

د.بوكريطة ع/ق

A(4)......
5قد.بوكريطة ع/ق1احصاء  ...... G4

8قد.بوكريطة ع/ق1احصاء  ...... G1

12قد.بطاهرمدخل لالقتصاد ...... G6
12قد.بطاهرمدخل لالقتصاد ...... G7

13قد.بغداديمدخل لالقتصاد ...... G5
13قد.بغداديمدخل لالقتصاد ...... G4

9قد.بطاهرمدخل لالقتصاد ...... G9

18قد.روالميتاريخ و االقتصادية ...... G3
18قد.روالميتاريخ و االقتصادية ...... G5

10قد.بطاهرمدخل لالقتصاد ...... G8

13قد.روالميتاريخ و االقتصادية ...... G4

21قد.عقون1احصاء  ...... G7

21قد.عقون1احصاء  ...... G5 منهجية البحث العلمي

د.مادي

A(2)......

1محاسبة عامة 

د.بناولة

A(2)......

22قد.عقون1احصاء  ...... G8

1اقتصاد جزئي 

د.خلفاوي م

A(4)......

.......BN1د.خلفاوي م1اقتصاد جزئي  G6

7قد.جياللي تومي حمزةتاريخ و االقتصادية ...... G1
7قد.جياللي تومي حمزةتاريخ و االقتصادية ...... G2عن بعداللغة االجنبية -دراسة-

ميلودي نسيبة

G1, G2, G3, G4, G5

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة
ميلودي نسيبة

G6, G7, G8, G9, G10

تاريخ و االقتصادية

د.روالمي

A(1)......

االجتماعمدخل الى علم

د.بن زهرة

A(2)......

8قد.شويرب1اقتصاد جزئي  ...... G10

.......BN1د.خلفاوي م1اقتصاد جزئي  G9

.......BN1د.خلفاوي م1اقتصاد جزئي  G7
.......BN1د.خلفاوي م1اقتصاد جزئي  G8

7قد.بزارية1اقتصاد جزئي  ...... G3
7قد.بزارية1اقتصاد جزئي  ...... G4

4قد.بزارية1اقتصاد جزئي  ...... G5
8قد.سمارة1محاسبة عامة  ...... G4

11قد.سمارة1محاسبة عامة  ...... G2
15قد.سمارة1محاسبة عامة  ...... G3

24-1قد.لحمش1محاسبة عامة  ...... G7
مدخل للقانون

د.بن ناجي مديحة

A(2)......

18قد.لحمشتاريخ و االقتصادية ...... G6

14قأ. مقراب باية1رياضيات  ...... G4

21قد.لحمش1محاسبة عامة  ...... G8
8قد.لحمشتاريخ و االقتصادية ...... G9

10قأ. مقراب باية1رياضيات  ...... G5

24-1قأ. مقراب باية1رياضيات  ...... G3
4قد.لحمش1محاسبة عامة  ...... G5

5قأ. مركون1رياضيات  ...... G9
13قأ. مركون1رياضيات  ...... G10
23-1قد.كواش1احصاء  ...... G9

34قد.كواش1احصاء  ...... G10 12قد.سمارة1محاسبة عامة ...... G10

10قد.الجوزيمدخل لالقتصاد ...... G2
32قد.سمارة1محاسبة عامة  ...... G1

23-2قد.سمارة1محاسبة عامة  ...... G9

13قد.الجوزيمدخل لالقتصاد ...... G1

4قأ. مقراب باية1رياضيات  ...... G6

مدخل لالقتصاد

د.بغدادي

A(2)......
7قد.بغداديمدخل لالقتصاد ...... G3

9قد.لحمش1محاسبة عامة  ...... G6

12قأ. مقراب باية1رياضيات  ...... G1
7قأ. مقراب باية1رياضيات  ...... G2

8قد.لحمشتاريخ و االقتصادية ...... G7
4قد.لحمشتاريخ و االقتصادية ...... G8

7قد.لحمشتاريخ و االقتصادية ...... G10

13قأ. بوهراوة وليد1رياضيات  ...... G7
9قأ. بوهراوة وليد1رياضيات  ...... G8

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

T5 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى
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14قد.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية ...... G4

15قد.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية ...... G5

21قأ.ردة خديجةم والتدقيق الجبائي ...... G6

23-1قأ.ردة خديجةم والتدقيق الجبائي ...... G3
23-1قد.سيدم والتدقيق الجبائي ...... G2

19قأ.ردة خديجةم والتدقيق الجبائي ...... G4

9قد.سيدم والتدقيق الجبائي ...... G5

23-1قد.سيدIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G3

21قأ.ردة خديجةم والتدقيق الجبائي ...... G1

33قأ.بلحيانيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G6

12قد.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية ...... G3 المحاسبيةنظم المعلومات

د.حميدوش م

A(2)......

المحاسبة م المعمقة

د.كارش

A(3)...... .......BN2د.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية G1

.......BN2د.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية G2

.......BN2د.دحمان زناتينظم المعلومات المحاسبية G6

المقاوالتية

أ.سونة

A(4)......

الماليةقانون المحاسبة

د.قرينو

A(2)......13قأ.جلوليالمحاسبة م المعمقة ...... G1

-عن بعداللغة االجنبية -دراسة

أ.شيشة
11قد.زحوفيIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G1

IASs الدوليةالمعايير المحاسبية

د.سيد

A(3)......
13قد.سيدIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G2

م والتدقيق الجبائي

د.بوركايب

A(1)......

5قأ. شروقيالمحاسبة م المعمقة ...... G5
18قأ. شروقيالمحاسبة م المعمقة ...... G4

18قأ. شروقيالمحاسبة م المعمقة ...... G3
15قأ. شروقيالمحاسبة م المعمقة ...... G2

12قأ. شروقيالمحاسبة م المعمقة ...... G6

9قد.سيدIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G4

14قد.سيدIASs المعايير المحاسبية الدولية ...... G5

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:30 - 8:30

الحصة الثانية
10:30 - 9:30

الحصة الثالثة
11:30 - 10:30

الحصة الرابعة
12:30 - 11:30

الحصة الخامسة
13:30 - 12:30

الحصة السادسة
14:30 - 13:30

الحصة السابعة
15:30 - 14:30

الحصة الثامنة
16:30 - 15:30

S02 سنة اولى (م) محاسبة وتدقيق الفرع الثاني


