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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
N/A#B311515مدرج3مدرج3القاعة

اس احصاء وصفي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ العايب عبد الغاينحركايت فاتحN/A#0بوخالفة عليموحلسان ا
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج22N/A#3القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#1إقتصاد جزئي 1حماسبة عامة 1المق
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/Aشيبان وردةالعمودي مينةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرجN/A#22N/A#5القاعة

اس ضيات 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aالمق منهجيةعلم اإلجتماع N/A#1ر
0رحايل صليحة#N/Aخملوف ساسيةسابق نسيمة#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
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ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G1 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
N/A#B3133مدرج3مدرج3القاعة

اس مدخل إىل اإلقتصاد احصاء وصفي 1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ بركة مشنانالعايب عبد الغاينN/A#0بوخالفة عليموحلسان ا
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج33N/A#3القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#1حماسبة عامة 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةالمق
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/Aزين عيسىعماري علياألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرجN/A#8N/A#35القاعة

اس ضيات N/A#1إقتصاد جزئي N/A#1المق منهجيةعلم اإلجتماع 1ر
0رحايل صليحةخملوف ساسية#N/Aعناين السعيد#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
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طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G2 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
N/A#B3144مدرج3مدرج3القاعة

اس إقتصاد جزئي 1حماسبة عامة 1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ صغريو جناةمتلف حدةN/A#0بوخالفة عليموحلسان ا
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج245N/A#3القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1احصاء وصفي 1المق
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/Aبن ديلمي إمساعيلعبد هللا سليمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرجN/A#44N/A#5القاعة

اس ضيات 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aالمق منهجيةعلم اإلجتماع N/A#1ر
0رحايل صليحة#N/Aالوايف هشامعبيدي شهرزاد#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
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طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G3 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16.2193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
#N/A#B3110N/Aمدرج3مدرج3القاعة

اس #N/Aإقتصاد جزئي 1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ #N/Aصغريو جناةN/A#0بوخالفة عليموحلسان ا
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج5N/A#53القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي 1احصاء وصفي N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمةعبد هللا سليمة#N/Aبن ديلمي إمساعيلاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#6N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/Aضيف هللا نسيمةعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرجN/A#5N/A#55القاعة

اس ضيات N/A#1حماسبة عامة N/A#1المق منهجيةعلم اإلجتماع 1ر
0رحايل صليحةالوايف هشام#N/Aمتلف حدة#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
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طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G4 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16.2193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
#17B31N/A#N/Aمدرج3مدرج3القاعة

اس #N/A#N/Aفرنسية 1حماسبة عامة 1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ #0N/A#N/Aالعمودي مينةبوخالفة عليموحلسان ا
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج66N/A#3القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#1احصاء وصفي 1ر
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/Aمعلم مجيلةبن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرجN/A#6665القاعة

اس منهجيةعلم اإلجتماع 1إقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aالمق
0رحايل صليحةعناين السعيدبركة مشنانبلخباط مجال#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
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ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G5 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
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     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
#12B317N/Aمدرج3مدرج3القاعة

اس #N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةفرنسية 1حماسبة عامة 1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ #00N/Aزين عيسىبوخالفة عليموحلسان ا
األوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج7N/A#N/A#3القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#N/A#1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ #N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/A#N/Aموحلسان ا
#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/Aاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرج777N/A#5القاعة

اس ضيات 1المق منهجيةعلم اإلجتماع N/A#1إقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1ر
اء الدينحدوش وردةاألستاذ 0رحايل صليحة#N/Aعناين السعيدطويل 
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
الث

عاء
ألرب

ا
س

خلمي
ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G6 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
N/A#B31N/A#8مدرج3مدرج3القاعة

اس احصاء وصفي N/A#1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ معلم مجيلة#N/A#0N/Aبوخالفة عليموحلسان ا
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج88N/A#3القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#1إقتصاد جزئي 1حماسبة عامة 1المق
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/Aالطيب مجعةبوخالفة علياألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرجN/A#198135القاعة

اس ضيات N/A#1المق منهجيةعلم اإلجتماع 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري ر
0رحايل صليحة0الوايف اسياالوايف هشام#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
الث

عاء
ألرب

ا
س

خلمي
ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16.2193214

9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
#N/A#B319N/Aمدرج3مدرج3القاعة

اس #N/Aاحصاء وصفي 1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ #N/Aمعلم مجيلةN/A#0بوخالفة عليموحلسان ا
األوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج99N/A#3القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#1حماسبة عامة 1إقتصاد جزئي 1المق
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/Aبوخالفة عليالطيب مجعةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرج1313N/A#95القاعة

اس ضيات 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةالمق منهجيةعلم اإلجتماع 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1ر
0رحايل صليحةالوايف اسيا#N/Aحدوش وردةبلخباط مجالاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
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عاء
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س
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ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
N/A#B31N/A#10مدرج3مدرج3القاعة

اس إقتصاد جزئي N/A#1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ عناين السعيد#N/A#0N/Aبوخالفة عليموحلسان ا
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج1010N/A#3القاعة

اس #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي N/A#1احصاء وصفي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمة#N/Aعبد هللا سليمةسلطاين وفاءاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#2N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/Aريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/Aسابق نسيمة#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرجN/A#N/A#10105القاعة

اس ضيات N/A#N/A#1المق منهجيةعلم اإلجتماع 1حماسبة عامة 1ر
0رحايل صليحةمتلف حدةحدوش وردة#N/A#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
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ا
س

خلمي
ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G9 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2021/2022
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
16.2193214

9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
#N/A#B3111N/Aمدرج3مدرج3القاعة

اس #N/Aإقتصاد جزئي 1فرنسية N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1المق
ت هللاألستاذ #N/Aعناين السعيدN/A#0بوخالفة عليموحلسان ا
األوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج3مدرج1111113القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1احصاء وصفي 1المق #N/Aمدخل إىل القانون 1إقتصاد جزئي 1ر
#N/Aمعزي صونيةحفيظ فطيمةبن أم العز فاروقسلطاين وفاءمعلم مجيلةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/Aمدرج3مدرج3مدرج3القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق #N/A#N/A#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
#N/A#N/A#N/Aعبيدي شهرزادشطوح كرميةتغالبت عبد الغايناألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1مدرج11N/A#11N/A#5القاعة

اس منهجيةعلم اإلجتماع N/A#1حماسبة عامة N/A#1ريخ الوقائع اإلقتصاديةالمق
0رحايل صليحة#N/Aمتلف حدة#N/Aعبيدي شهرزاداألستاذ
األوىلاألوىل#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالمق
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم

الء
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عاء
ألرب

ا
س

خلمي
ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1
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