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

حد
األ

 

 " ح"املدرج  
 C 2اقتصاد كلي

 بن عبد الفتاحأ.د. 

 C  تسويق

 عياد صالح د. 
    

ن 
ثني

األ
 

 5/ ق1ف
   TD املالية العامة

 مسعودي.ع د. 

 TD رياضيات مالية

 د, بلبالي عبد السالم  

 TDاملؤسسة إقتصاد 

    ن عبيدد, ب
   

 18ق  / 2ف
 TDتسويق  

 قالون د. 

 TD املالية العامة

 مسعودي.ع د. 

 TD رياضيات مالية

 د, بلبالي عبد السالم  
   

 10ق  /3ف 
 TD رياضيات مالية

 د, بلبالي عبد السالم   

 TDتسويق

     قالون د. 

  TD املالية العامة

 مسعودي.ع د. 
   

اء 
الث

لث
ا

 

 " املدرج ح"
 Cرياضيات مالية 

 بلوافيد. 

  C إقتصاد املؤسسة

 بن عبيد  د. 
  

أخالقيات العمل  

         Cومحاربة الفساد

 د. حمودي  

 

 

اء
بع

ألر
ا

 

 8ق /1ف
 TDاملؤسسة إقتصاد 

   د, بن عبيد  

      2TDاقتصاد كلي  

 د.طلحاوي 

 TPإعالم ألي 

 204اعة اإلعالم اآلليق
 

 

 9/ق2ف 
 TPإعالم ألي 

 204اعة اإلعالم اآلليق

 TDاملؤسسة إقتصاد   

 بن عبيد  د,

 2TDاقتصاد كلي  

 د.طلحاوي 

 
 

 10/ ق3ف
 2TDاقتصاد كلي  

  طلحاوي د.

 TPإعالم ألي 

 204اعة اإلعالم اآلليق

 TDتسويق

    د. قالون 
  

س
مي

لخ
ا

 

مكتبة  2ق 

 الكلية

 Cاملالية العامة 

 م مسعودي.د. 

 C   3إعالم آلي  

 فقيقيد. 
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 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 القاعات/ األفواج األيــام 

 األحد 
كل 

 األفواج

مكتبة  5ق 

 الكلية 

 املوازنة التقديرية

 تيقاوي د. أ.

 اإلفالس والتسوية القانونية 

 لكصاس ي  د. 
    

         األثنين

 الثالثاء

 08ق  1فوج
اإلستراتيجية والتخطيط  

 يحياوي   د.   TD  املالي

   TD  املشاريعتقييم 

        أ.د. بن الدين

     TDاملوازنة التقديرية  

 أ.د تيقاوي 
   

 09ق  2فوج 
 TD  تقييم املشاريع

        أ.د. بن الدين

 TD  اإلستراتيجية والتخطيط املالي

 يحياوي  د. 

     TDالتدقيق املالي

 أ.د, بوشرى 
   

 10ق  3فوج 
   TD  إنجليزية 

 د. مولودي

   TD التدقيق املالي

 أ.د, بوشرى 

   TD  اإلستراتيجية والتخطيط املالي

   يحياوي د. 
   

 11ق  4فوج 
    TD التدقيق املالي

   أ.د, بوشرى 

     TDاملوازنة التقديرية  

 أ.د تيقاوي 

   TD  تقييم املشاريع

      أ.د. بن الدين
   

 األربعاء 

 1فوج

 18القاعة 
 

 TD   التدقيق املالي

 أ.د, بوشرى 

   TD  إنجليزية 

 د. مولودي
   

 2فوج 

 11القاعة 

   TD  إنجليزية 

 د. مولودي

     TDاملوازنة التقديرية  

 أ.د تيقاوي 
    

 3فوج 

 12القاعة 
  

 TD  تقييم املشاريع  

        أ.د. بن الدين

     TDاملوازنة التقديرية   

  أ.د تيقاوي 
   

 4فوج 
اإلستراتيجية والتخطيط  

  09قيحياوي  د.   TD  املالي

   TD  إنجليزية 

 10ق   د. مولودي
   

 

 الخميس 
كل 

 األفواج
 املدرج "ح"

 اإلستراتيجية والتخطيط املالي 

 يحياوي د. 

 تقييم املشاريع

 بن الدين  د. أ.

 التدقيق املالي 

  أ.د. بوشرى 
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 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 القاعات /األفواج األيــام 

 األحد

القاعات 

بالجناح 

 األول 

 1ف

 08ق

 رة األعمال الدوليةاإد

 ورزاقد. ب   

اقبة التسيير املعمقة  مر

  د. الطيبي

التنافسية والخيارات  

 مختاري أ.  اإلستراتيجية
   

   2ف

 09ق 

   التنافسية والخيارات اإلستراتيجية

 مختاري أ.

 رة األعمال الدولية اإد

 ورزاق د. ب  

اقبة التسيير املعمقة  مر

 د. الطيبي
   

 3ف 

 10ق 

اقبة التسيير املعمقة  مر

 د. الطيبي

 التنافسية والخيارات اإلستراتيجية

 مختاري أ.

 إدارة األعمال الدولية

 ورزاق د. ب 
   

 4ف 

 11ق
 إنجليزية

 التحليل اإلحصائي للبيانات

 ساوس  .......مركز الحساب أ.د 

إلستراتيجية للموارد دارة ااإل 

   د.عاللي   البشرية
   

 5ف 

 12ق

 التحليل اإلحصائي للبيانات

 أ.د ساوس  .......مركز الحساب 

إلستراتيجية للموارد دارة ااإل 

    د.عاللي      البشرية
    إنجليزية

 األثنين
 كل األفواج

 مكتبة الكلية  5ق 

    إلستراتيجية للموارد البشريةدارة ااإل 

   أ.حوتية

 إدارة األعمال الدولية

 بروكي د. 

   اإلتصال والتحرير اإلداري 

 حمودي د. 
    

اء
الث

لث
ا

 

 كل األفواج

 املدرج "و"
    

    

 

 التحليل اإلحصائي للبيانات

  أ.د ساوس 

اقبة التسيير املعمقة أ.د.  مر

          هداجي

 التنافسية والخيارات اإلستراتيجية    

      ساوسأ.د. 
 

        األربعاء

س 
مي

لخ
ا

 

القاعات 

بالجناح 

 األول 

 1ف 
         إلستراتيجية للموارد البشريةدارة ااإل 

 10ق    د.عاللي
 

 التحليل اإلحصائي للبيانات

 د........مركز الحساب 
   إنجليزية

 2ف
 للبياناتالتحليل اإلحصائي 

 د........مركز الحساب 

إلستراتيجية للموارد دارة ااإل 

 10ق        د.عاللي     البشرية

 إنجليزية      

 10ق 
   

 3ف

 
 5ق  إنجليزية   

 التحليل اإلحصائي للبيانات  

 د........مركز الحساب 

إلستراتيجية للموارد دارة ااإل 

 5ق     د.عاللي    البشرية
   

 4ف

 

اقبة التسيير املعمقة   مر

 18ق   د. الطيبي

 إدارة األعمال الدولية

 18ق       بورزاقد. 

التنافسية والخيارات  

 18ق    مختاري أ. اإلستراتيجية
   

   5ف

 14ق  

 التنافسية والخيارات اإلستراتيجية

 14ق     مختاري أ.

اقبة التسيير املعمقة  مر

 14ق      د. الطيبي

 األعمال الدوليةإدارة 

 14ق     د. بورزاق
   



 


