
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عن ُبعد –د. لكصاس ي سيد أحمد  -القانون التجاري 

 عن ُبعد  -د. مجاهد  -علم اجتماع املنظمات 

 عن ُبعد  -أ. قروط رفيدة   –انجليزية 
 

 

 

 

  

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

  للمحاضراتجدول االستعمال الزمني  

   2020/2021املوسم الجامعي 

 السداس ي الثاني 

 مصلحة الجذع املشترك

 السنة األولـى 

 12:00-10:00 10:00-08:00 األفواج  األيــام 

 جميع األفواج السبت 

 )محاضرة(مدخل إلدارة األعمال 

 د. بن عبيد عبد الباسط

 املدرج )و( 

 إعالم آلي )محاضرة( 

 د. بلبالي عبد السالم 

 املدرج )و( 

 جميع األفواج األحـد 

 )محاضرة( 2محاسبة عامة 

 د.حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 )محاضرة( 2اقتصاد جزئي

 د.طروبيا ندير 

 املدرج )و( 

 جميع األفواج الثـالثاء

 )محاضرة(  2إحصاء

 مدياني محمدد. 

 رج )و( دامل

 )محاضرة(  2رياضيات

 أ.بن العارية أحمد 

 املدرج )و( 



 

 
 

  

 وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية، التجارية 

   2020/2021لجامعي املوسم ا

 لألعمال املوجهة  جدول االستعمال الزمني   

 السداس ي الثاني 

 شتركاملجذع ال مصلحة 

 07إلى  01من  :األفواج

 12:00 - 10:00 10:00 - 08:00 األفواج  األيــام 

 االثنين

 

 لكريمصديقي عبد ا (3)جناح  7القاعة    2إحصاء    (3)جناح  7القاعة     2محاسبة عامة   1 الفوج

  (3)جناح  8القاعة    2محاسبة عامة   صديقي عبد الكريم (3)جناح  8القاعة    2إحصاء   2 الفوج

 طروبيا ندير (3)جناح  11القاعة    2اقتصاد جزئي     إعالم آلي   3 الفوج

   إعالم آلي   طروبيا ندير (3)جناح  10القاعة    2اقتصاد جزئي   4 الفوج

 صمبة الزهراء  (3)جناح  9القاعة  مدخل إلدارة األعمال  مونه يونس  (3)جناح  9القاعة    2رياضيات  5 الفوج

 مونه يونس  (3)جناح  4القاعة    2رياضيات  صمبة الزهراء  (3)جناح  4القاعة  مدخل إلدارة األعمال  6 الفوج

 العش ي وليد (3)جناح  3القاعة    2إحصاء    (3)جناح  3القاعة    2محاسبة عامة   7 الفوج

 األربعـاء 

 صمبة الزهراء  (3)جناح  7القاعة  مدخل إلدارة األعمال  بن العارية أحمد (3)جناح  7القاعة     2رياضيات  1 الفوج

 بن العارية أحمد (3)جناح  8القاعة    2رياضيات  صمبة الزهراء  (3)جناح  8القاعة  مدخل إلدارة األعمال  2 الفوج

 صديقي عبد الكريم (3)جناح  11القاعة    2إحصاء    (3)جناح  11القاعة    2محاسبة عامة   3 الفوج

  (3)جناح  10القاعة    2محاسبة عامة   صديقي عبد الكريم (3)جناح  10القاعة    2إحصاء   4 الفوج

 العش ي وليد (3)جناح  9القاعة    2اقتصاد جزئي     إعالم آلي   5 الفوج

   إعالم آلي   العش ي وليد (3)جناح  4القاعة    2ي  اقتصاد جزئ 6 الفوج

 حمزة فاطمة الزهراء  (3)جناح  3القاعة  مدخل إلدارة األعمال  جاليلة عبد الجليل (3)جناح  3القاعة    2رياضيات  7 الفوج

 الخميس 

 العش ي وليد (3)جناح  7القاعة    2اقتصاد جزئي     إعالم آلي   1 الفوج

   إعالم آلي   العش ي وليد (3)جناح  8القاعة    2ي  د جزئاقتصا 2 الفوج

 عاللي الزهراء  (3)جناح  11القاعة  مدخل إلدارة األعمال  باهلل فلة (3)جناح  11القاعة    2رياضيات  3 الفوج

 باهلل فلة (3)جناح  10القاعة    2رياضيات  عاللي الزهراء  (3)جناح  10القاعة  مدخل إلدارة األعمال  4 الفوج

 صديقي عبد الكريم (3)جناح  9القاعة    2إحصاء    (3)جناح  9القاعة    2محاسبة عامة   5 الفوج

  (3)جناح  4القاعة    2محاسبة عامة   صديقي عبد الكريم (3)جناح  4القاعة    2إحصاء   6 الفوج

 الطيبي عبد هللا (3)جناح  3القاعة    2اقتصاد جزئي     إعالم آلي   7 الفوج



 

 

 دية، التجارية وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصا

   2019/2020املوسم الجامعي 

   جدول االستعمال الزمني لألعمال املوجهة 

 السداس ي الثاني 

 مصلحة الجذع املشترك

 14إلى  08من  :األفواج

 12:00 - 10:00 10:00 - 08:00 األفواج  األيــام 

 االثنين

 

 طلحاوي فاطمة الزهراء  (3)جناح  12القاعة    2  إحصاء  (3)جناح  12القاعة     2محاسبة عامة   8ف  

  (3)جناح  13القاعة    2محاسبة عامة   طلحاوي فاطمة الزهراء  (3)جناح  13القاعة    2إحصاء   9ف  

 ملوك عثمان  (3)جناح  14القاعة    2اقتصاد جزئي     إعالم آلي   10ف  

   إعالم آلي   ملوك عثمان  (3)جناح  15القاعة    2اقتصاد جزئي   11ف  

  (3)جناح  16القاعة  مدخل إلدارة األعمال  جاليلة عبد الجليل (3)جناح  16القاعة    2رياضيات  12ف  

 جاليلة عبد الجليل (2)جناح  15القاعة    2رياضيات   (2)جناح  15القاعة  مدخل إلدارة األعمال  13ف  

  (2)جناح  15القاعة    2محاسبة عامة   العش ي وليد (2)جناح  15القاعة    2إحصاء   14ف  

 األربعـاء 

 عاللي الزهراء  (3)جناح  12القاعة  مدخل إلدارة األعمال  صالحي عبد العالي  (3)جناح  12القاعة     2رياضيات  8ف  

 صالحي عبد العالي  (3)جناح  13القاعة    2رياضيات  عاللي الزهراء  (3)جناح  13القاعة  مدخل إلدارة األعمال  9ف  

 طلحاوي فاطمة الزهراء  (3)جناح  14القاعة    2إحصاء    (3)جناح  14القاعة    2محاسبة عامة   10ف  

  (3جناح ) 15القاعة    2محاسبة عامة   طلحاوي فاطمة الزهراء  (3)جناح  15القاعة    2إحصاء   11ف  

 طروبيا ندير (3)جناح  16القاعة    2اقتصاد جزئي     إعالم آلي   12ف  

   إعالم آلي   طروبيا ندير (2)جناح  15القاعة    2اقتصاد جزئي   13ف  

 جاليلة عبد الجليل (2)جناح  15القاعة    2رياضيات  حمزة فاطمة الزهراء  (2)جناح  15القاعة  مدخل إلدارة األعمال  14ف  

 الخميس 

 ملوك عثمان  (3)جناح  12القاعة    2اقتصاد جزئي     إعالم آلي   8ف  

   إعالم آلي   ملوك عثمان  (3)جناح  13القاعة    2اقتصاد جزئي   9ف  

  (3)جناح  14القاعة  مدخل إلدارة األعمال  صالحي عبد العالي  (3)جناح  14القاعة    2رياضيات  10ف  

 صالحي عبد العالي  (3)جناح  15القاعة    2ياضيات ر   (3)جناح  15القاعة  مدخل إلدارة األعمال  11ف  

 طلحاوي فاطمة الزهراء  (3)جناح  16القاعة    2إحصاء    (3)جناح  16القاعة    2محاسبة عامة   12ف  

  (2)جناح  15القاعة    2محاسبة عامة   طلحاوي فاطمة الزهراء  (2)جناح  15القاعة    2إحصاء   13ف  

   إعالم آلي   الطيبي عبد هللا (2)جناح  15القاعة    2اقتصاد جزئي   14ف  




