
2022/2021: انسُت انجايعٍت 

 15انفىج  14انفىج  13انفىج 12انفىج  11انفىج  10انفىج 9انفىج  8انفىج 7انفىج  6انفىج  5انفىج  4انفىج  3انفىج 2انفىج  1انفىج 

I 1.1I 1.2I 1.4I 2.6I 1.6I 2.1I 2.2I 1.5H 1.6I 3.5I 2.8I 3.3H 1.5I 3.6I 2.5

إدارة األعًال2جشئً 2إدصاء 2إدصاء 2إدصاء إعالو آن2ًرٌاضٍاث إدارة األعًال 2جشئً  2رٌاضٍاث إدارة األعًال2إدصاء 2يذاسبت 2جشئً 2جشئً 
بٍ صانخ بىعسهتبىغاسيبىضهختبٍ سبىضًيصباحعهًبىصٍذ ياضً بىطزفتبٍ سعادة كزبىبٌعهًبزونتزٌكً

12h00 -13h00

إعالو آنًإَجهٍشٌت 2رٌاضٍاث إَجهٍشٌت إَجهٍشٌت 2جشئً  إدارة األعًال 
بىفزٌذةبىضبىطعٍساويبىصٍىدبىرٌاش سعذيبًُ

2جشئً 2إدصاء إدارة األعًال 2يذاسبت 2يذاسبت إَجهٍشٌت 2إدصاء إعالو آن2ًإدصاء 2إدصاء 2جشئً إَجهٍشٌت 2جشئً إَجهٍشٌت إدارة األعًال 
غشالًَدتذىثبىصٍذيعاٌشٌتعٍادغٍاط بطٍطًعطافًسعذوسعذاويبىصٍىدتزٌكًبىرٌاشبًُ

12h00 -13h00

إَجهٍشٌت 2يذاسبت 2جشئً إعالو آن2ًإدصاء إعالو آنًإدارة األعًال 2رٌاضٍاث 
غٍاط يسٍىد بٍ جًٍمبىفزٌذةبىضهختيصباحهزايشة نعبادنت

14

2رٌاضٍاث إدارة األعًالإعالو آنًإعالو آنًإدارة األعًال 2جشئً 2يذاسبت 2جشئً إدارة األعًال 2يذاسبت إدارة األعًال 2رٌاضٍاث 2إدصاء 2إدصاء 
بىطزفت بًُ يصباحبىفزٌذةبشاسييزسوقيعاٌشٌت سراري هزايشةدذادبٍ صانخ ساليًعزاببطٍطً

12h00 -13h00

إَجهٍشٌت 2يذاسبت إعالو آنًإعالو آنً
بىضبىط رواٌمٍت

2يذاسبت إعالو آنً 2جشئً 2جشئً إعالو آنً 2إدصاء 2جشئً  إَجهٍشٌت إَجهٍشٌت إعالو آنً 2رٌاضٍاث 2رٌاضٍاث 2يذاسبت 2يذاسبت 
بىلًىوبزون سراري بىفزٌذة عزاببٍ جًٍمغٍاط بىصٍىد عٍساويكافً يسٍىدسالوي 

12h00 -13h00

2إدصاء 2رٌاضٍاث 2رٌاضٍاث إدارة األعًال إَجهٍشٌت إدارة أعًالإَجهٍشٌت 2يذاسبت 2جشئً إعالو آن2ًيذاسبت إَجهٍشٌت 2رٌاضٍاث إَجهٍشٌت 
دتذىثكافًخٍُصسباعغٍاط يمالتًبىضبىطعٍادسعذاوييصباحرواٌمٍتبىرٌاش جغىطبىصٍىد

2يذاسبت إَجهٍشٌت2رٌاضٍاث 2رٌاضٍاث 2رٌاضٍاث إدارة األعًال2يذاسبت 2رٌاضٍاث 2يذاسبت 2إدصاء 2إدصاء إدارة األعًال إعالو آنً 

دذادغٍاط عٍساويبىطزفت نعبادنتسباعانعابذجغىطسالويعطافًبطٍطًخهٍم
12h00 -13h00

2 أجنبٌة لغةالمنظمات اجتماع علمتجاري قانون2 رٌاضٌات2 إحصاءآلً إعالم2جزئً اقتصاد  2 محاسبةإدارة األعًال 

cours8

TD7

لــــــــــــــــــانًت - 1945 يـــــــــــــاي 8جــــــــــــــايعت 

كهٍـت انعهىو االلتصادٌـت و انتجارٌت و عهىو انتسٍٍز

انجذع انًطتزن- لســـــى انعهـىو انتجارٌت 

"انسذاسً انثاًَ   -"(LMD)انسُت األونى جذع يطتزن :   جذول االستعًال انشيًُ 

13انًذرج - عهى إجتًاع انًُظًاث 
رجًًٍ دالل. أ

Section  3         14المدرج   -  3- الفصٌلة  Section  2المدرج     ب      -   2- الفصٌلة  Section  1      13المدرج  -    1- الفصٌلة  

لاعاث األعًال انًىجهت        

  Salles de TD

األدذ

08h00 - 10h00
14انًذرج   -  يذخم الدارة األعًال   B-  انًذرج ب - يذخم الدارة االعًال 13انًذرج   - 2التصاد جشئً 

تزٌكً ٌاسٍٍ. أ

15h00 -17h00

اإلثٍٍُ

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00
 B-  انًذرج ب  - 2ادصاء 13انًذرج  - 2يذاسبت 

بٍ صانخ كزًٌت . أبىصٍذ أدسٍ . أ

10h00 - 12h00

13h00 -15h00
14انًذرج   -  إعالو آنً   B-  انًذرج ب - لاَىٌ تجاري 13انًذرج  - عهى االجتًاع انًُظًاث

عبذ انسالو كالٌعٍت. أٌزادهٍت سبٍز . أرجًًٍ دالل. أ

14انًذرج    -   2ادصاء 
يطعهً بالل . أسعذو عادل. أبعهً دًشة . أ

13h00 -15h00

15h00 -17h00
13انًذرج  - لاَىٌ تجاري 

بٍ صىٌهخ أيال . أ

13h00 -15h00
14انًذرج   -   عهى االجتًاع انًُظًاث  B-  انًذرج ب  - 2رٌاضٍاث 13انًذرج  - يذخم الدارة االعًال  

رجًًٍ دالل.  أبىطزفت نٍهى . أسعذاٌ آسٍا . أ

14انًذرج    -   2التصاد جشئً 
بزون داودي . أسالوي رفٍك . أخٍُص عش انذٌٍ. أ

13h00 -15h00

15h00 -17h00
14انًذرج   -  لاَىٌ تجاري 

15h00 -17h00

األربعاء

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00
 B-  انًذرج ب  -   2يذاسبت 13انًذرج   - 2رٌاضٍاث 

انثالثاء

08h00 - 10h00
14انًذرج    -  2رٌاضٍاث  B-  انًذرج ب  - 2التصاد جشئً 13انًذرج   - 2ادصاء 

كافً عبذ انغًُ . أيزسوق أيال . أبطٍطً ونٍذ. أ

10h00 - 12h00

13h00 -15h00

 بالدراسة المعنٌة األسابٌع بالدراسة المعنٌة األسابٌع

بٍ صىٌهخ أيال . أ

انخًٍس

08h00 - 10h00
14انًذرج    -  2يذاسبت  B-  انًذرج ب - إعالو آنً  13انًذرج  - إعالو آنً  

انعابذ يذًذ . أ

10h00 - 12h00

2022  ماي 26 إلى 2022 ماي 22 من  السابع األسبوع2022 مارس 17 إلى 2022 مارس 13 من  الثالث األسبوع

2022  أفرٌل 14 إلى 2022 أفرٌل 10 من الرابع األسبوع

2022  أفرٌل 28 إلى 2022 أفرٌل 24 من  الخامس األسبوع 2022 فٌفري 17 إلى 2022 فٌفري 13 من األول األسبوع

2022  ماي 12 إلى 2022 ماي 08 من  السادس األسبوع2022 مارس 03 إلى 2022 فٌفري 27 من  الثانً األسبوع



2022/2021: انسُت انجايعٍت 

 30انفىج  29انفىج  28انفىج 27انفىج  26انفىج  25انفىج 24انفىج  23انفىج 22انفىج  21انفىج  20انفىج  19انفىج  18انفىج 17انفىج  16انفىج 

I 2.1I 3.5I 2.8H 1.5H 1.6H 1.7I 1.1I 1.2I 1.4I 3.3I 1.6I 3.1H 1.8I 1.5I 2.2

2إدصاء 2جشئً إَجهٍشٌت 2رٌاضٍاث  2رٌاضٍاث إدارة األعًال2إدصاء 2إدصاء 2جشئً 2رٌاضٍاث 2إدصاء 2جشئً إعالو آنًإَجهٍشٌت 
يطعهًبزوكبىصٍىد بىطزفتكافًبٍ سعادةبٍ سبىضً كزبىبياضً عهًبطٍطً بىعسهت يصباحبىرٌاش 

12h00 -13h00

2جشئً إَجهٍشٌت 2رٌاضٍاث 2إدصاء إعالو آنًإَجهٍشٌت إدارة األعًال2رٌاضٍاث إعالو آنً إَجهٍشٌت إدارة األعًال 2رٌاضٍاث إعالو آنً 
سعذيبىضبىطكافًبىغاسيبىفزٌذةبىصٍىد يقالتًساليًبىرٌاش بًُعٍساوي

إدارة األعًالإدارة األعًالإدارة األعًال2جشئً 2جشئً 2إدصاء 2جشئً إَجهٍشٌت 2جشئً إدارة األعًال2يذاسبت 2جشئً 2يذاسبت 2رٌاضٍاث 2إدصاء 
بٍ صانخ خهٍمبىضهختبىعسهتتزٌكًبٍ سبىضً سراريغٍاطبزوك بًُبىقًىويزسوقيعاٌشٌت ساليًبطٍطً

12h00 -13h00

إعالو آنً إعالو آنًإعالو آنًإَجهٍشٌت 2جشئً إعالو آنً إَجهٍشٌت 2يذاسبت 
بىفزٌذةيصباحبىرٌاش بٍ جًٍمبىصٍىد يسٍىد

إعالو آنً 2إدصاء 2جشئً إدارة األعًال2إدصاء 2يذاسبت 2يذاسبت 2رٌاضٍاث إعالو آنً ,2يذاسبت إعالو آنً 2رٌاضٍاث إدارة األعًالإدارة األعًال2جشئً 
عطافًسراريبٍ صانخ بىغاسيدذاديعاٌشٌت عهًبىفزٌذة انعابذساليًبشاسيبًُ غشالًَ

12h00 -13h00

إَجهٍشٌت 2يذاسبت إعالو آنًإدارة األعًالإعالو آن2ًيذاسبت 2إدصاء إدارة األعًال
بىضبىط سالوي يصباحهزايشة رواٌقٍتكزبىبيقالتً

1314

2يذاسبت إعالو آنً 2إدصاء 2يذاسبت إَجهٍشٌت 2جشئً 2رٌاضٍاث 2جشئً إدارة األعًال2رٌاضٍاث 2إدصاء إَجهٍشٌت2إدصاء 2جشئً 2يذاسبت 
بىقًىو يطعهًيسٍىدغٍاطياضًعٍساويبىعسهت سباععهًدتذىثبىضبىط بٍ سبىضًسعذاويانعابذ 

12h00 -13h00

2يذاسبت إَجهٍشٌت إَجهٍشٌت 

رواٌقٍتبىصٍىد بىرٌاش 

2رٌاضٍاث 2رٌاضٍاث إَجهٍشٌت 2يذاسبت 2رٌاضٍاث إدارة األعًال2يذاسبت 2إدصاء 2إدصاء إدارة األعًال2يذاسبت إعالو آنً إَجهٍشٌت 2رٌاضٍاث 
نعبادنتخٍُص غٍاطدذادجغىطخهٍمسالوي بطٍطًيطعهًبشاسييسٍىدبىرٌاش عٍساوي

12h00 -13h00

2 أجنبٌة لغةالمنظمات اجتماع علمتجاري قانون2 رٌاضٌات2 إحصاءآلً إعالم2جزئً اقتصاد  2 محاسبة األعمال إدارة

cours8

TD7

قــــــــــــــــــانًت - 1945 يـــــــــــــاي 8جــــــــــــــايعت 

كهٍـت انعهىو االقتصادٌـت و انتجارٌت و عهىو انتسٍٍز

انجذع انًطتزك- قســـــى انعهـىو انتجارٌت 

"انسذاسً انثاًَ   -"(LMD)انسُت األونى جذع يطتزك :   جذول االستعًال انشيًُ 

بطٍطً ونٍذ. أساليً َبٍم. أيعاٌشٌت عبذ انزساق . أ

13h00 -15h00

15h00 -17h00
14- انًذرج - قاَىٌ تجاري 13انًذرج -  عهى إجتًاع انًُظًاث    

رجًًٍ دالل.  أ

Section  6     14المدرج  -      6- الفصٌلة  Section  5المدرج ب       -      5- الفصٌلة  Section 4     13المدرج  -    4- الفصٌلة  

قاعاث األعًال انًىجهت        

  Salles de TD

األدذ

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00
14- انًذرج  - 2ادصاء  B-ب - انًذرج  - 2رٌاضٍاث 13انًذرج  - 2يذاسبت 

بزادهٍت سبٍز . أ

اإلثٍٍُ

08h00 - 10h00
14- انًذرج - يذخم الدارة األعًال  B-ب - انًذرج  -  2يذاسبت  13انًذرج  - 2اقتصاد جشئً 

13h00 -15h00
 14انًذرج   -2اقتصاد جشئً  B-ب - انًذرج - يذخم الدارة األعًال    13انًذرج -  قاَىٌ تجاري  

يزسوق ايال . أبٍ سعادة يفٍذة . أبٍ صىٌهخ أيال . أ

15h00 -17h00

خهٍم أسًاء . أبىقًىو يذًذ . أسراري َىر انذٌٍ . أ

10h00 - 12h00

15h00 -17h00
 13عهى اجتًاع انًُظًاث   انًذرج 

رجًًٍ دالل.  أ

انثالثاء

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00
 14انًذرج - إعالو آنً  B-ب - انًذرج -  إعالو آنً  13انًذرج  - 2رٌاضٍاث 

عبذ انسالو كالٌعٍت. أعهً أدًذ . أ

13h00 -15h00

األربعاء

08h00 - 10h00
 14- انًذرج  - 2يذاسبت  B-ب - انًذرج  -  2اقتصاد جشئً 13انًذرج  -  2ادصاء 

انعابذ يذًذ. أبىعسهت رضٍذ . أبٍ سبىضً ونٍذ. أ

10h00 - 12h00

13h00 -15h00

15h00 -17h00

14انًذرج - عهى إجتًاع انًُظًاث  

رجًًٍ دالل. أ

انخًٍس

08h00 - 10h00

10h00 - 12h00
 14- انًذرج  - 1رٌاضٍاث  Bانًذرج ب  - 2إدصاء 13انًذرج - يذخم الدارة األعًال  

خٍُص عش انذٌٍ. أيعٍشي جشٌزة . أبشاسي سايٍت . أ

13h00 -15h00

2022  ماي 12 إلى 2022 ماي 08 من

 2022 فٌفري 17 إلى 2022 فٌفري 13 من األول األسبوع

 B-ب - انًذرج -  قاَىٌ تجاري   13انًذرج - إعالو آنً 

بزادهٍت سبٍز . أكزٌى جالٌهٍت . أ

2022  أفرٌل 14 إلى 2022 أفرٌل 10 من الرابع األسبوع

2022 مارس 03 إلى 2022 فٌفري 27 من  الثانً األسبوع

2022  أفرٌل 28 إلى 2022 أفرٌل 24 من  الخامس األسبوع

2022  ماي 26 إلى 2022 ماي 22 من  السابع األسبوع

 بالدراسة المعنٌة األسابٌع بالدراسة المعنٌة األسابٌع

2022 مارس 17 إلى 2022 مارس 13 من  الثالث األسبوع

  السادس األسبوع


