
 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الفوج: األول 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

 االثنين 

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 حروش ي جلول د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 طلحاوي ف.الزهراء د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 موجهة( )أعمال 

 د. مجاهد سيداحمد 

 "10 قاعة  - 3جناح"

    

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

     األربعاء

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 بن ديبة يمينة د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الثاني الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

 االثنين 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 نعماوي رشيدة د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 حروش ي جلول د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

    

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

     األربعاء

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 موجهة( )أعمال 

 بن ديبة يمينة د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الثالث الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

 االثنين 

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 طلحاوي د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 نعماوي د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 حروش ي د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

    

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

     األربعاء

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الرابع الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

 االثنين 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 طروبيا د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

    

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

     األربعاء

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 طلحاوي د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 نعماوي د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الخامس الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 )و( املدرج 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

 االثنين 

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 طروبيا د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

    

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

     األربعاء

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 طلحاوي د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 السادس الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

 االثنين 

 2اقتصاد جزئي

 موجهة( )أعمال 

 طروبيا د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

    

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

     األربعاء

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 نعماوي د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"



 

 التسيير كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 السابع الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 جلول  أ.د. حروش ي 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

 االثنين 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 مصطفاوي د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 هداجي د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 صديقي ع.الكريم د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

    

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

     األربعاء

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الثامن الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

     االثنين 

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 بن سويس ي د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

 األربعاء

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 العش ي د. 

 "10 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

    



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 التاسع الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

     االثنين 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 عاللي فتيحة د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

 األربعاء

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 العش ي وليد د. 

 "11 قاعة  - 3جناح"

    



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 العاشر الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

     االثنين 

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 صديقي ع.الكريم د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 بن سويس ي د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

 األربعاء

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 العش ي د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "12 قاعة  - 3جناح"

    



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الحادي عشرالفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

     االثنين 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 عياد ليلى د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 األعمال مدخل إلدارة 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

 األربعاء

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 عزيزي أحمد د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 صديقي ع.الكريم د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "13 قاعة  - 3جناح"

    



 

 االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير كلية العلوم  

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الثاني عشرالفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

     االثنين 

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 العش ي وليد د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

 األربعاء

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 أ.د. ناصر املهدي 

 "14 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 موجهة( )أعمال 

 عزيزي أحمد د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "14 قاعة  - 3جناح"

    



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الثالث عشرالفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

     االثنين 

 2جزئياقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 عياد ليلى د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 (  تطبيقية )أعمال 

 د. 

"" 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 األعمال مدخل إلدارة 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

 األربعاء

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 أ.د. ناصر املهدي 

 "15 قاعة  - 3جناح"

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "15 قاعة  - 3جناح"

    



 

 االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير كلية العلوم  

 القسم: الجذع املشترك 

 السنة: األولـى 

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 الثانيالسداس ي  2021/2022املوسم الجامعي 
 الرابع عشرالفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30  12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

     السبت

 القانون التجاري 

 )محاضرة(

 د. لكصاس ي سيد أحمد 

 املدرج )و( 

 2االنجليزية

 )محاضرة( 

 مغني أسماء د. 

 املدرج )و( 

علم اجتماع املنظمات  

 )محاضرة(

 د. مجاهد سيداحمد 

 املدرج )و( 

 األحـد 

 2اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 2محاسبة عامة

 )محاضرة(

 أ.د. حروش ي جلول 

 املدرج )و( 

 إعالم آلي  

 محاضرة() 

 بلبالي عبد السالم  د.

 املدرج )و( 

    

     االثنين 

 2رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

 2اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 العش ي وليد د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

 مدخل إلدارة األعمال 

 )أعمال موجهة( 

 عاللي فتيحة د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

 الثـالثاء

 2إحصاء

 )محاضرة(

 مدياني محمد أ.د. 

 املدرج )و( 

 2رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 مدخل إلدارة األعمال 

 )محاضرة(

 بروكي عبد الرحمن د.

 املدرج )و( 

    

 األربعاء

 2إحصاء

 )أعمال موجهة( 

 صديقي ع.الكريم د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

 إعالم آلي 

 ( تطبيقية)أعمال 

 د. 

"" 

   2محاسبة عامة

 )أعمال موجهة( 

 د. 

 "16 قاعة  - 3جناح"

    




