
###2020/2021
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/Aمدرج4مدرجB424مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةحماسبة عامة 1حماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلودشارف خوجة الطيبشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج13N/A#2234القاعة

اس ضيات N/A#1إقتصاد جزئي 1المق علم اإلجتماع 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةاحصاء وصفي 1ر
رحايل صليحةبلخباط مجالالعايب عبد الغاينخملوف ساسية#N/Aفرحات مسريةاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#5N/A#N/A#N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/A#N/A#N/Aمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
#N/A#N/A#N/Aقانة الطاهرتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرجN/A#N/A#N/A#5القاعة

اس فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/A#N/A#N/Aالمق
يدطعباش أمنيN/A#N/A#N/A#0األستاذ دماغ عبد ا
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#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
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طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G21 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
تنة-1 احلاج خلضر214 جامعة 

مج الفوج بر
15.8193214

     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
2مدرج4مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق ريخ الوقائع اإلقتصاديةاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aحماسبة عامة 1ر
0مرزوق سعيدةبوعبيد ميلود#N/Aشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#433N/A#4القاعة

اس ضيات 1احصاء وصفي 1إقتصاد جزئي N/A#1المق علم اإلجتماع N/A#1ر
رحايل صليحة#N/Aخملوف ساسيةمعلم مجيلةفرحات مسرية#N/Aاألستاذ
األوىل#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#15N/A#3N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/Aمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1حماسبة عامة 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
#N/Aقانة الطاهر#N/Aقيطوين اميانتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرجN/A#N/A#N/A#5القاعة

اس فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/A#N/A#N/Aالمق
يدطعباش أمنيN/A#N/A#N/A#0األستاذ دماغ عبد ا
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#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
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طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G22 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

حد
األ

نني
اإلث



###2020/2021
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/Aمدرج4مدرج74مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةاحصاء وصفي 1حماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلودأسية شنةشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج1717N/A#N/A#N/A#4القاعة

اس علم اإلجتماع N/A#N/A#N/A#1ريخ الوقائع اإلقتصاديةحماسبة عامة 1المق
رحايل صليحة#N/A#N/A#N/Aواعر وسيلةشارف خوجة الطيباألستاذ
األوىل#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#14N/A#4N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/Aمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1إقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
اء الدين#N/Aالعقون سهامتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ #N/Aطويل 
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرجN/A#9N/A#5القاعة

اس ضيات N/A#1المق فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/Aر
يدطعباش أمنيN/A#0N/A#0األستاذ دماغ عبد ا
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

G23 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
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/Aمدرج4مدرج134مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةريخ الوقائع اإلقتصاديةحماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلودعماري عليشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#N/A#N/A#B33N/A#4القاعة

اس علم اإلجتماع N/A#1حماسبة عامة N/A#N/A#N/A#1المق
رحايل صليحة#N/Aزين عيسى#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
األوىل#N/Aاألوىل#N/A#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#996N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/Aإقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1احصاء وصفي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
#N/Aخليفي امسهانالعابدمسريةعباس جنمةتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرج5N/A#N/A#5القاعة

اس ضيات 1المق فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/A#N/Aر
يدطعباش أمني0N/A#N/A#0األستاذ دماغ عبد ا
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#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
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طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G24 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
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/Aمدرج4مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aحماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلود#N/Aشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#N/A#6N/A#N/A#4القاعة

اس علم اإلجتماع N/A#N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري #N/A#N/Aالمق
رحايل صليحة#N/A#N/Aالوايف اسيا#N/A#N/Aاألستاذ
األوىل#N/A#N/Aاألوىل#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسي#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#131313N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/Aحماسبة عامة 1احصاء وصفي 1إقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
#0N/Aمرزوق سعيدةتوايت حممدتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرج1010N/A#5القاعة

اس ضيات 1المق فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةر
يدطعباش أمنيN/A#0ضيف هللا نسيمةحيياوي ليلىاألستاذ دماغ عبد ا
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
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طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G25 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

حد
األ

نني
اإلث



###2020/2021
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/Aمدرج4مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aحماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلود#N/Aشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#N/A#7774القاعة

اس علم اإلجتماع 1احصاء وصفي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1حماسبة عامة N/A#N/A#1المق
رحايل صليحةمرزوق سعيدةالوايف اسياشارف خوجة الطيب#N/A#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#N/A#7N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/Aإقتصاد جزئي N/A#N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
#N/Aتوايت حممد#N/A#N/Aتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/Aاألوىل#N/A#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسي#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرج1414N/A#5القاعة

اس ضيات 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةالمق فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/Aر
يدطعباش أمنيN/A#0حيياوي ليلىسابق نسيمةاألستاذ دماغ عبد ا
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
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#N/Aمدرج4مدرج114مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري حماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلودحركايت فاتحشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#N/A#N/A#19204القاعة

اس ضيات N/A#N/A#N/A#1المق علم اإلجتماع 1حماسبة عامة 1ر
رحايل صليحةزين عيسىشطوح كرمية#N/A#N/A#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#N/A#1616N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/Aاحصاء وصفي 1إقتصاد جزئي N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
#N/Aعدوان رشيدخليفي امسهان#N/Aتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرجN/A#N/A#175القاعة

اس فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجيةريخ الوقائع اإلقتصادية#N/A#N/Aالمق
يدطعباش أمني0ضيف هللا نسيمة#N/A#N/Aاألستاذ دماغ عبد ا
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
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9مدرج4مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق ريخ الوقائع اإلقتصاديةاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aحماسبة عامة 1ر
0مرزوق سعيدةبوعبيد ميلود#N/Aشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#N/A#99N/A#4القاعة

اس ضيات N/A#N/A#1المق علم اإلجتماع N/A#1حماسبة عامة 1ر
رحايل صليحة#N/Aشارف خوجة الطيبشطوح كرمية#N/A#N/Aاألستاذ
األوىل#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/Aالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
N/A#20N/A#9مدرج4مدرج4القاعة

اس احصاء وصفي N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
عدوان رشيد#N/Aقانة الطاهر#N/Aتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
األوىل#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرجN/A#N/A#35القاعة

اس فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجيةإقتصاد جزئي N/A#N/A#1المق
يدطعباش أمني0صغريو جناة#N/A#N/Aاألستاذ دماغ عبد ا
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
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#N/Aمدرج4مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aحماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلود#N/Aشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#131010N/A#4القاعة

اس ضيات N/A#1المق علم اإلجتماع N/A#1احصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةر
رحايل صليحة#N/Aمرزوق سعيدةعماري عليخملوف ساسية#N/Aاألستاذ
األوىل#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#18N/A#10N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس #N/Aحماسبة عامة N/A#1إقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق
#N/Aزايدي محيدة#N/Aخليفي امسهانتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرجN/A#11N/A#5القاعة

اس فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/Aمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1المق
يدطعباش أمنيN/A#0بركة مشنان#N/Aاألستاذ دماغ عبد ا
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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#N/Aمدرج4مدرجB304مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1المق #N/Aاحصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةإقتصاد جزئي 1حماسبة عامة 1ر
#N/Aمرزوق سعيدةبوعبيد ميلودعناين السعيدشارف خوجة الطيببن أم العز فاروقاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#1515N/A#184القاعة

اس علم اإلجتماع 1حماسبة عامة N/A#1احصاء وصفي 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aالمق
رحايل صليحةشارف خوجة الطيب#N/Aمرزوق سعيدةعماري علي#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#22N/A#N/A#N/Aمدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1المق #N/A#N/A#N/Aر
#N/A#N/A#N/Aشطوح كرميةتغالبت عبد الغاينالعقون سهاماألستاذ
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج3مدرج4مدرج16N/A#N/A#5القاعة

اس فرنسية 1مدخل إىل القانون 1منهجية#N/A#N/Aمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق
يدطعباش أمنيN/A#N/A#0بركة مشناناألستاذ دماغ عبد ا
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#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
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