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###2020/2021
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
#21N/A#22N/A#N/Aالقاعة

اس ضيات N/A#1احصاء وصفي 1المق #N/A#N/Aحماسبة عامة 1ر
#N/A#N/Aزايدي محيدةحيياوي ليلى#N/Aسرار عبد العزيزاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلالسنة

#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرجN/A#2N/A#4القاعة

اس ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1المق
سابق نسيمة0بو قنة سليم#N/Aقانة الطاهر#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
مدرجN/A#14144مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية 1إقتصاد جزئي 1ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aاحصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
إبراهيمي صابرةصغريو جناةضيف هللا نسيمة#N/Aعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
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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س
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ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G31 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
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#N/A#33N/A#N/Aالقاعة

اس ضيات 1احصاء وصفي N/A#N/A#1المق #N/A#N/Aر
#N/A#N/Aحيياوي ليلىسرار عبد العزيز#N/A#N/Aاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/Aالسنة

#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرج33N/A#4القاعة

اس ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1إقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1المق
سابق نسيمة0بو قنة سليم#N/Aالعقون سهامقانة الطاهراألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#224مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةحماسبة عامة N/A#1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
إبراهيمي صابرة0مناعي حكيمة#N/Aعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
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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ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G32 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
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#N/A#442N/Aالقاعة

اس #N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةإقتصاد جزئي 1حماسبة عامة N/A#N/A#1المق
#0N/Aتوايت حممدزايدي محيدة#N/A#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرج44N/A#4القاعة

اس ضيات 1المق ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1احصاء وصفي 1ر
سابق نسيمة0بو قنة سليم#N/Aعباس جنمةزواقي إدريس نور الديناألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#15N/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية N/A#1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
اء الدين#N/Aعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ إبراهيمي صابرة#N/Aطويل 
األوىل#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم 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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ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G33 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
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#N/A#555N/Aالقاعة

اس #N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةحماسبة عامة 1إقتصاد جزئي N/A#N/A#1المق
#00N/Aتوايت حممد#N/A#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرجN/A#574القاعة

اس ضيات N/A#1المق ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1احصاء وصفي 1ر
سابق نسيمة0بو قنة سليمعدوان رشيدزواقي إدريس نور الدين#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
مدرجN/A#N/A#124مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#N/A#1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
اء الدين#N/A#N/Aعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ إبراهيمي صابرةطويل 
األوىلاألوىل#N/A#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#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
الث

عاء
ألرب
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س

خلمي
ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G34 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
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#14613N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/Aإقتصاد جزئي 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري ريخ الوقائع اإلقتصادية#N/Aالمق
#N/A#N/Aصغريو جناةبن ديلمي إمساعيلعماري علي#N/Aاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرج66N/A#4القاعة

اس ضيات 1حماسبة عامة 1المق ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1ر
سابق نسيمة0بو قنة سليم#0N/Aخدومة الوردياألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#4N/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية N/A#1احصاء وصفي N/A#1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
إبراهيمي صابرة#N/Aعدوان رشيد#N/Aعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
األوىل#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم 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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ألرب

ا
س

خلمي
ا

طعن افخ ات  ت ويا ت  ئغص ا تدعر ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السداسي 1

G35 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
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###2020/2021
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#12N/A#726N/Aالقاعة

اس #N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1احصاء وصفي N/A#1المق
#0N/Aبن ديلمي إمساعيل#N/Aسرار عبد العزيز#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىل#N/Aاألوىل#N/Aالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرج77N/A#4القاعة

اس ضيات 1المق ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1حماسبة عامة 1ر
سابق نسيمة0بو قنة سليم#N/Aقيطوين اميانشطوح كرميةاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرجN/A#7N/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية N/A#1إقتصاد جزئي N/A#1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
إبراهيمي صابرة#N/Aصغريو جناة#N/Aعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
األوىل#N/Aاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/Aالتعليم 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
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###2020/2021
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#N/A#8B2913N/Aالقاعة

اس #N/Aإقتصاد جزئي 1حماسبة عامة 1مدخل إىل اإلقتصاد والتسيري #N/A#N/Aالمق
#N/Aتوايت حممدمتلف حدةالعابدمسرية#N/A#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرج164مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق ضيات 1ر #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون 1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونيةالوايف هشامبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرج8N/A#N/A#4القاعة

اس ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#N/A#1احصاء وصفي 1المق
سابق نسيمة0بو قنة سليم#N/A#N/Aسرار عبد العزيزاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/Aاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/Aالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج14N/A#N/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية N/A#N/A#1ريخ الوقائع اإلقتصاديةاحصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
إبراهيمي صابرة#N/A#N/Aسابق نسيمةعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
األوىل#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/A#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
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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
#9N/A#9918N/Aالقاعة

اس ضيات 1المق #N/Aريخ الوقائع اإلقتصاديةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1حماسبة عامة N/A#1ر
#0N/Aحركايت فاتحقيطوين اميان#N/Aزواقي إدريس نور الديناألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسياالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرجN/A#934القاعة

اس ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1إقتصاد جزئي 1احصاء وصفي N/A#1المق
سابق نسيمة0بو قنة سليمعناين السعيدسرار عبد العزيز#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىل#N/Aالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
مدرجN/A#N/A#N/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية N/A#N/A#N/A#1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
إبراهيمي صابرة#N/A#N/A#N/Aعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
األوىل#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/A#N/A#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
الث

عاء
ألرب

ا
س

خلمي
ا
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السداسي 1

G38 L1كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

حد
األ

نني
اإلث



 g s1 mastr1 2

###2020/2021
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     9.30—8.0011.00—9.3012.30—11.0014.00—12.3015.30—14.0017.00—15.30
#N/A#B28N/A#10N/A#N/Aالقاعة

اس #N/A#N/Aمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1حماسبة عامة N/A#1المق
#N/A#N/Aبركة مشنان#N/Aقيطوين اميان#N/Aاألستاذ
#N/Aاألوىل#N/Aاألوىل#N/Aالسنة

#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرج134مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون 1احصاء وصفي 1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونيةالعايب عبد الغاينبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرج915N/A#4القاعة

اس ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1ريخ الوقائع اإلقتصاديةإقتصاد جزئي 1المق
سابق نسيمة0بو قنة سليم#N/Aعبيدي شهرزادمجاين مسعوداألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج13N/A#N/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق فرنسية N/A#N/A#1ر
إبراهيمي صابرة#N/A#N/Aحيياوي ليلىعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
األوىل#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/A#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
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#N/A#27N/A#1B38N/Aالقاعة

اس ضيات N/A#1المق #N/Aمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري 1احصاء وصفي N/A#1ر
#N/Aبركة مشنانأسية شنة#N/Aحيياوي ليلى#N/Aاألستاذ
األوىلاألوىل#N/Aاألوىل#N/Aالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/Aاالختصاص والقسم
#N/Aمدرج2مدرجN/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس ضيات 1إقتصاد جزئي 1المق #N/Aعلم اإلجتماع 1مدخل إىل القانون N/A#1ر
#N/Aرحايل صليحةمعزي صونية#N/Aبن أم العز فاروقحفيظ فطيمةاألستاذ
#N/Aاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج5مدرج5مدرج2727N/A#4القاعة

اس ريخ الوقائع اإلقتصاديةمنهجيةمدخل إىل اإلقتصاد والتسيري N/A#1إقتصاد جزئي 1ريخ الوقائع اإلقتصاديةالمق
سابق نسيمة0بو قنة سليم#N/Aمجاين مسعودعبيدي شهرزاداألستاذ
األوىلاألوىلاألوىل#N/Aاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسياالختصاص والقسم
مدرج16N/A#N/A#4مدرج4مدرج4القاعة

اس فرنسية N/A#N/A#1حماسبة عامة 1احصاء وصفي 1حماسبة عامة 1المق
إبراهيمي صابرة#N/A#N/Aمناعي حكيمةعباس جنمةبوخلوخ عيسىاألستاذ
األوىل#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىلالسنة

التعليم األساسي#N/A#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
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