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التوزيع الزمني للدراسة الحضورية السداسي األول للسنة الثانية ليسانس علوم اقتصادية
الفصيلـــــة أ -A -
الفوج 01

الثالثاء

السبت

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00

الفوج 02

االربعاء

األحد

10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
13:00-12:00

اجنليزية (أ -حمي الدين)I.3.8
رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.8

اجنليزية (أ -حمي الدين)I.3.6
إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.5
اجنليزية (أ -حمي الدين) I.3.5

الخميس

االثنين

16:00-15:00
17:00-16:00

اجنليزية (أ -حمي الدين)I.3.7
إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.6

تسيير المؤسسة(أ.د .بضياف) محاضرة المدرج B
اقتصاد كلي ( 1أ.د .معطى اهلل)محاضرة المدرج B

اقتصاد كلي (أ.د.معطى اهلل)I.3.8
إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.8

احصاء ( 3د,سعدان) I.3.8

اقتصاد نقدي واسواق راس املال (أ.د.بوقموم) I.3.5
اقتصاد كلي (أ.د.معطى اهلل)I.3.5

تسيري مؤسسة (أ.دغمان) I.3.7

احصاء ( 3د,عماري) I.3.6
تسيري مؤسسة (أ.دغمان) I.3.6

اقتصاد جزائري (د .براهمية) محاضرة المدرج B
اقتصاد نقدي وأسواق راس المال (أ.د .بوقموم) محاضرة المدرج B

تسيري مؤسسة (أ.دغمان) I.3.8
اقتصاد نقدي واسواق راس املال (د,كشييت) I.3.8

اقتصاد نقدي واسواق راس املال (د.كردوسي) I.3.6

احصاء ( 3د,سعدان) I.3.5
تسيري مؤسسة (أ.دغمان) I.3.5

اقتصاد كلي (أ.د.معطى اهلل)I.3.6
رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.5

إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.7

اقتصاد نقدي واسواق راس املال (د,كشييت) I.3.7
اقتصاد كلي (أ.د.معطى اهلل)I.3.7

اقتصاد كلي ( 1أ.د .معطى اهلل)محاضرة المدرج B
احصاء ( 3د .سعدان)محاضرة المدرج B

12:00-11:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00

رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.7

إعالم آلي ( 2أ .طوالبية) محاضرة المدرج B

14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00
09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00

الفوج 03

رياضيات المؤسسة (د .بن شرشار) محاضرة المدرج B

13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00
09:00-08:00

الفوج 04

اقتصاد جزائري (د,بن يوب)I.3.5
اقتصاد جزائري (د,بن يوب)I.3.6

اقتصاد جزائري (د,براهمية) I.3.8

احصاء ( 3د,سعدان) I.3.7

منهجية (أ -بشير) محاضرة المدرج B
رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.5

اقتصاد جزائري (د,براهمية) I.3.7
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الفصيلة ب - B-
الفوج 06

الفوج 05

إعالم آلي ( 2أ .طوالبية) محاضرة A.15

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00

إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.6

اجنليزية (أ-سالميية) I.3.5

اجنليزية (أ -سالميية) I.3.7

الثالثاء

السبت

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00

اجنليزية (أ -سالميية)I.3.8

رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.6

إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.5
تسيري مؤسسة (د,باهي) I.3.5

االربعاء

األحد

الخميس

االثنين

احصاء ( 3د,سعدان) I.3.6

اقتصاد كلي (د.براهمية) I.3.8
احصاء ( 3د,عماري) I.3.8

إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.7
اقتصاد جزائري (د,براهمية) I.3.7

اقتصاد نقدي واسواق راس املال (د.كردوسي I.3.8

اقتصاد جزائري (د .براهمية)محاضرة المدرج B
اقتصاد نقدي وأسواق راس المال (أ.د .بوقموم) محاضرة المدرج B

09:00-08:00

14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00

تسيري مؤسسة (د .باهي) I.3.6
اقتصاد كلي (د.جدي) I.3.6

اقتصاد نقدي واسواق راس املال (أ.د.بوقموم) I.3.7

احصاء ( 3د,سعدان) I.3.5

17:00-16:00

10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
13:00-12:00

اجنليزية (أ -سالميية)I.3.8

رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.7

اقتصاد كلي ( 1د .جدي)محاضرة المدرج B
اقتصاد كلي ( 1د .جدي)محاضرة المدرج B

12:00-11:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00

إعالم آلي ( 2أ ,طولبية) I.3.5

رياضيات المؤسسة (د .بن شرشار) محاضرة A.15

12:00-11:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00

الفوج 07

الفوج 08

اقتصاد نقدي واسواق راس املال (د,كشييت) I.3.5
اقتصاد جزائري (د,بن يوب)I.3.5

تسيير المؤسسة (أ.د .بضياف) محاضرة المدرج B
احصاء ( 3د .سعدان)محاضرة المدرج B

اقتصاد جزائري (د,بن يوب)I.3.6
اقتصاد نقدي واسواق راس املال (د,كشييت) I.3.6

احصاء ( 3د,سعدان) I.3.7
تسيري مؤسسة (أ -دغمان)I.3.7

تسيري مؤسسة (أ.دغمان) I.3.8
رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.8

اقتصاد كلي (د.براهمية) I.3.6

اقتصاد جزائري (د,براهمية) I.3.8

منهجية (أ -بشير) محاضرة المدرج B

رياضيات املؤسسة (د,بن شرشار) I.3.6
اقتصاد كلي (د.براهمية) I.3.6

