
 

 برنامج المحاضرات و األعمال الموجهة الخاص بالسداسي األول - السنة األولى جذع مشترك
 

 األيام
التوقيت / 

 G03 G04 F01 F02 F03 F10 F05 F07 N07/01 N07/02 N08/01 N08/02 N09/01 N10/01 N09 N10 القاعة

 السبت

 9:30إلى 8

 دحموني حطاب مغاري  بوعريوة شاوشي   خضراوي بن نعمان زواوي 1شيخي بن نية حجاب   طهراوي تيتوش ميخالدي

 إقتصاد جزئي احصاء تاريخ الوقائع
  

 إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع
مدخل 

 محاسبة لالقتصاد
 محاسبة   تاريخ الوقائع احصاء

مدخل 

 رياضيات مدخل للقانون تاريخ الوقائع لالقتصاد

 (04مح) (03مح) (14فوج) (19فوج) (10فوج)   (09فوج) (06فوج) (18فوج) (20فوج) (05فوج) (04فوج)   (02فوج) (03فوج) (01فوج)

 11إلى 9:30

 حطاب مغاري  دحموني تومي شاوشي قصوري خضراوي بن نعمان زواوي 1شيخي بن نية حجاب vacation طهراوي تيتوش ميخالدي

 إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع رياضيات إقتصاد جزئي احصاء تاريخ الوقائع
مدخل 

 محاسبة لالقتصاد
 إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع احصاء

 محاسبة
 احصاء

 مدخل للقانون مدخل لالقتصاد رياضيات

 (04مح) (03مح) (14فوج) (10فوج) (19فوج) (09فوج) (08فوج) (07فوج) (20فوج) (18فوج) (06فوج) (05فوج) (04فوج) (03فوج) (01فوج) (02فوج)

 12:30إلى 11

 تومي مغاري  دحموني بدر الدين شاوشي قصوري مصيبح بن نعمان زواوي 1شيخي بن نية حجاب vacation طهراوي تيتوش ميخالدي

 إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع رياضيات إقتصاد جزئي احصاء تاريخ الوقائع
مدخل 

 محاسبة لالقتصاد
 إقتصاد جزئي إقتصاد جزئي احصاء

 محاسبة
 احصاء

 منهجية منهجية رياضيات

 (04مح) (03مح) (13فوج) (19فوج) (14فوج) (10فوج) (07فوج) (08فوج) (24فوج) (22فوج) (04فوج) (06فوج) (05فوج) (01فوج) (02فوج) (03فوج)

 14:30إلى 13

   بدر الدين حجاب     بن نعمان زواوي 1شيخي     vacation حمادي تيتوش  

  

 مصيبح

  
   رياضيات تاريخ الوقائع احصاء

  

مدخل 

     احصاء محاسبة لالقتصاد
 احصاء تاريخ الوقائع

 إقتصاد جزئي  

 (04مح)   (24فوج) (07فوج)     (13فوج) (22فوج) (21فوج)     (01فوج) (10فوج) (04فوج)  

 16إلى 14:30

     حجاب       زواوي         حمادي    

     تاريخ الوقائع       محاسبة         تاريخ الوقائع        

     (24فوج)       (21فوج)         (13فوج)    

 األيام
التوقيت / 

 G03 G04 F01 F02 F03 F10 F05 F07 N07/01 N07/02 N08/01 N08/02 N09/01 N10/01 N09 N10 القاعة

 األحد

 9:30إلى 8

 vacation   حدوش علوي     مصيبح رحيل طهراوي   2شيخي    بوفجي  

  

 حميدي

  
إقتصاد 

 جزئي
  

مدخل 

 لالقتصاد
 رياضيات   محاسبة إقتصاد جزئي     إقتصاد جزئي احصاء إقتصاد جزئي  

 منهجية

 (02مح) (38فوج)   (41فوج) (35فوج     (32فوج (36فوج (29فوج)   (28فوج)   (26فوج)  

 11إلى 9:30

 عرقوب بن شدة vacation 2شيخي  حدوش علوي بوشلوش تلخوخ مصيبح رحيل طهراوي بن طالبي كركود مسدوي بوفجي ايت الحاج

 احصاء
إقتصاد 

 جزئي
 تاريخ الوقائع

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة إقتصاد جزئي احصاء تاريخ الوقائع إقتصاد جزئي احصاء إقتصاد جزئي احصاء

مدخل 

 لالقتصاد
 رياضيات

مدخل لعلم 

 احصاء االجتماع

 (02مح) (01مح) (41فوج) (35فوج (38فوج) (36فوج (34فوج) (32فوج (33فوج (31فوج) (30فوج) (28فوج) (29فوج) (26فوج) (27فوج) (25فوج)

 12:30إلى 11

 ميغاري مني vacation بعياي حدوش علوي عرقوب تلخوخ ميموني رحيل طهراوي بن طالبي كركود مسدوي بوفجي بوشلوش

 احصاء
إقتصاد 

 جزئي
 تاريخ الوقائع

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة إقتصاد جزئي احصاء تاريخ الوقائع إقتصاد جزئي احصاء إقتصاد جزئي احصاء

مدخل 

 لالقتصاد
 رياضيات

 إقتصاد جزئي رياضيات

 (02مح) (01مح) (47فوج) (38فوج) (44فوج) (34فوج) (35فوج (33فوج (31فوج) (32فوج (28فوج) (29فوج) (30فوج) (27فوج) (25فوج) (26فوج)

 14:30إلى 13

 شريفي حسين ميموني     حدوش     تلخوخ مني رحيل   بن طالبي كركود مسدوي بعياي ايت الحاج

مدخل لعلم 

 االجتماع

 (02مح)

 احصاء
مدخل 

 لالقتصاد
 تاريخ الوقائع

مدخل 

 لالقتصاد
     محاسبة     تاريخ الوقائع رياضيات احصاء   احصاء

 تاريخ الوقائع

 (01مح)     (47فوج)     (34فوج) (44فوج) (33فوج   (30فوج) (31فوج) (25فوج) (40فوج) (27فوج)

  16إلى 14:30

                         بعياي ايت الحاج

 احصاء    
مدخل 

           لالقتصاد
    

    
      

                         (44فوج) (40فوج)



 

 
 

 األيام
التوقيت / 

 G03 G04 F01 F02 F03 F10 F05 F07 N07/01 N07/02 N08/01 N08/02 N09/01 N10/01 N09 N10 القاعة

 االثنين

 9:30إلى 8

 عزيز بوفجي         بن بوثلجة زواوي     بن ذيب مراد     سايغ بلقاضي

مدخل 

 لالقتصاد
 رياضيات

     تاريخ الوقائع محاسبة    
 رياضيات محاسبة

 فرنسية إقتصاد جزئي        

 (04مح) (03مح)         (08فوج) (09فوج)     (15فوج) (16فوج)     (06فوج) (05فوج)

 11إلى 9:30

 ميموني عزيز بوخالفة خميس صيودة نشنش بن بوثلجة كركود عثمان قرينات بن ذيب مراد   دريس سايغ بلقاضي

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة رياضيات

  
 محاسبة

 احصاء تاريخ الوقائع
 رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد
 رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة رياضيات محاسبة

 تاريخ الوقائع فرنسية

 (04مح) (03مح) ( 12فوج) (10فوج) (08فوج) (01فوج) (11فوج) (09فوج) (07فوج) (15فوج) (16فوج) (05فوج)   (06فوج) (03فوج) (02فوج)

 12:30إلى 11

 بوكزاطة ميموني بوخالفة خميس صيودة نشنش عبدلي كركود عثمان قرينات بن ذيب مراد بالقاسمي دريس سايغ بلقاضي

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة محاسبة رياضيات

 محاسبة
 احصاء تاريخ الوقائع

 رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد

مدخل 

 لالقتصاد

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة رياضيات محاسبة

 تاريخ الوقائع

مدخل 

 لالقتصاد

 (04مح) (03مح) (01فوج) (09فوج) (11فوج) (10فوج) (04فوج) (08فوج) (16فوج) (05فوج) ( 12فوج) (15فوج) (07فوج) (03فوج) (02فوج) (06فوج)

 14:30إلى 13

 بوخالفة خميس ميموني   عبدلي كركود عثمان عرقوب بن ذيب بوكزاطة بالقاسمي دريس 1شيخي  

      
مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة

 محاسبة

مدخل 

 لالقتصاد
 احصاء تاريخ الوقائع

 رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد
 مدخل اقتصاد

  
 محاسبة رياضيات إقتصاد جزئي

 (04فوج) ( 12فوج) (08فوج)   (07فوج) (03فوج) (15فوج) (09فوج) (11فوج) (17فوج) (23فوج) (02فوج) (16فوج)  

 16إلى 14:30

     ميموني               بالقاسمي   1شيخي  

      
مدخل 

               محاسبة   لالقتصاد
 إقتصاد جزئي

    

     (11فوج)               (17فوج)   (23فوج)  

 األيام
التوقيت / 

 G03 G04 F01 F02 F03 F10 F05 F07 N07/01 N07/02 N08/01 N08/02 N09/01 N10/01 N09 N10 القاعة

 الثالثاء

 9:30إلى 8

 حطاب بن نعمان صالحي         علوي العيدي لعور ميغاري بن ذيب   توال فقير تلخوخ

 إقتصاد جزئي         إقتصاد جزئي احصاء رياضيات إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع   إقتصاد جزئي محاسبة تاريخ الوقائع
 إحصاء

مدخل 

 للقانون

 (02مح) (01مح) (47فوج)         (44فوج) (42فوج) (43فوج) (41فوج) (40فوج)   (38فوج) (39فوج) (37فوج)

 11ى إل9:30

 فقير صالحي     بالقاسمي بعياي بن طالبي علوي العيدي لعور ميغاري بن ذيب نشنش توال قرينات تلخوخ

 إقتصاد جزئي احصاء تاريخ الوقائع
مدخل 

 لالقتصاد
 احصاء إقتصاد جزئي احصاء رياضيات إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع

مدخل 

 لالقتصاد
     محاسبة

 محاسبة إقتصاد جزئي

 (02مح) (01مح)     (45فوج) (47فوج) (46فوج) (48فوج) (43فوج) (42فوج) (40فوج) (38فوج) (41فوج) (39فوج) (37فوج) (44فوج)

 12:30إلى 11
 مالل مسدوي صالحي   بالقاسمي   بن طالبي علوي العيدي لعور ميغاري بن ذيب صالح توال قرينات تلخوخ

 رياضيات منهجية إقتصاد جزئي   محاسبة   احصاء إقتصاد جزئي احصاء رياضيات إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع محاسبة إقتصاد جزئي احصاء الوقائعتاريخ 

 (02مح) (01مح) (46فوج)   (48فوج)   (44فوج) (43فوج) (41فوج) (45فوج) (42فوج) (39فوج) (40فوج) (37فوج) (38فوج) (47فوج)

 14:30إلى 13

   رحيل vacation   بن طالبي     لعور مالل بن ذيب صالح مسدوي قرينات تلخوخ

  

 بعياي

   احصاء رياضيات   احصاء     رياضيات رياضيات تاريخ الوقائع محاسبة تاريخ الوقائع احصاء تاريخ الوقائع
مدخل 

 لالقتصاد

 (02مح)   (47فوج) (48فوج)   (45فوج)     (37فوج) (40فوج) (43فوج) (42فوج) (41فوج) (39فوج) (46فوج)

 16إلى 14:30

                      vacation رحيل   

   احصاء رياضيات                          

   (48فوج) (46فوج)                      



 

 األيام
التوقيت / 

 G03 G04 F01 F02 F03 F10 F05 F07 N07/01 N07/02 N08/01 N08/02 N09/01 N10/01 N09 N10 القاعة

 األربعاء

 9:30إلى 8

 بن نية قمان بوشلوش بلقاضي
 شاوشي شيخي تيتوش قصوري دحموني سايغ   توال ميخالدي     

مدخل 

 احصاء لالقتصاد

مدخل 

 إقتصاد جزئي لالقتصاد

 

    
 احصاء إقتصاد جزئي رياضيات رياضيات   إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع

 محاسبة محاسبة

 (13فوج) (14فوج) (16فوج) (11فوج)

 

 (04مح) (03مح) (22فوج) (21فوج) (19فوج) (23فوج)   (18فوج) (17فوج)    

 11إلى 9:30

 تومي سايغ تيتوش قصوري دحموني بدر الدين مني توال ميخالدي مزيان   شاوشي بن نية قمان بوشلوش بلقاضي

مدخل 

 لالقتصاد
 تاريخ الوقائع احصاء

   محاسبة إقتصاد جزئي
 احصاء إقتصاد جزئي رياضيات احصاء رياضيات إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع إقتصاد جزئي

 احصاء رياضيات

 (04مح) (03مح) (23فوج) (24فوج) (20فوج) (18فوج) (22فوج) (17فوج) (19فوج) (16فوج)   (13فوج) (14فوج) (21فوج) (11فوج) ( 12فوج)

 12:30إلى 11

  قمان بوشلوش بلقاضي
vacation قصوري     مني توال ميخالدي مزيان ايت الحاج 

 
 شريفي حسين العيدي

مدخل 

 احصاء لالقتصاد
 تاريخ الوقائع

 
 إقتصاد جزئي     رياضيات إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع إقتصاد جزئي احصاء إقتصاد جزئي

 
 ع . إجتماع إحصاء

 (22فوج) (14فوج) (13فوج)

 

 (23فوج)     (21فوج) (19فوج) (18فوج) (20فوج) (17فوج) ( 12فوج)

 
 (04مح) (03مح)

 14:30إلى 13

 باشا
   قمان  

vacation ايت الحاج 
      

 مني
vacation 

 العيدي
 بدر الدين قصوري

شريفي 

 حسين

مدخل   

 لالقتصاد
 تاريخ الوقائع  

 إقتصاد جزئي  
 احصاء إقتصاد جزئي احصاء رياضيات رياضيات       احصاء

 ع . إجتماع

 (03مح) (20فوج) (22فوج) (21فوج) (18فوج) (17فوج)       ( 12فوج) (15فوج)   (23فوج)   (24فوج)

 16إلى 14:30

         vacation               قمان   باشا

  
مدخل 

   لالقتصاد
         رياضيات               تاريخ الوقائع

         (24فوج)               (20فوج)   (15فوج)

 ياماأل
التوقيت / 

 G03 G04 F01 F02 F03 F10 F05 F07 N07/01 N07/02 N08/01 N08/02 N09/01 N10/01 N09 N10 القاعة

 الخميس 

 9:30إلى 8 

 فقير بوعريوة لعور حدوش حشروف خظراوي حميدي مراد       2شيخي     عبدلي

 

مدخل 

 لالقتصاد
    

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة      

مدخل 

 لإلقتصاد
 رياضيات محاسبة تاريخ الوقائع تاريخ الوقائع

مدخل 

 محاسبة لالقتصاد

 (01مح) (36فوج (35فوج (34فوج) (45فوج) (30فوج) (43فوج) (37فوج)       (39فوج)     (27فوج)

 11إلى 9:30

 حشروف حميدي بوعريوة لعور حدوش صالحي خظراوي عثمان مراد بوخالفة مالل تبرورت 2شيخي دريس خميس عبدلي

مدخل 

 قتصادلال
 محاسبة رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد
 رياضيات محاسبة إقتصاد جزئي تاريخ الوقائع رياضيات محاسبة محاسبة رياضيات رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد

مدخل 

 تاريخ الوقائع لإلقتصاد

 (02مح) (01مح) (37فوج) (36فوج (35فوج (45فوج) (31فوج) (33فوج (43فوج) (29فوج) (30فوج) (39فوج) (34فوج) (26فوج) (27فوج) (25فوج)

 12:30إلى 11

 عزيز حشروف بوعريوة صيودة باشا 2شيخي خظراوي عثمان مراد بوخالفة مالل تبرورت صالح دريس خميس عبدلي

مدخل 

 لالقتصاد
 تاريخ الوقائع رياضيات محاسبة محاسبة رياضيات رياضيات محاسبة محاسبة رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة تاريخ الوقائع

مدخل 

 لالقتصاد

مدخل 

 فرنسية للقانون

 (02مح) (01مح) (45فوج) (46فوج) (35فوج (32فوج (29فوج) (31فوج) (33فوج (30فوج) (28فوج) (34فوج) (36فوج (27فوج) (25فوج) (26فوج)

 14:30إلى 13

 عزيز بوعريوة صيودة باشا بوكزاطة خظراوي عثمان   بوخالفة مالل     دريس خميس عبدلي

  
مدخل 

 لالقتصاد
 تاريخ الوقائع رياضيات   محاسبة رياضيات     محاسبة رياضيات

مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة تاريخ الوقائع

مدخل 

 فرنسية لالقتصاد

 (01مح) (46فوج) (31فوج) (36فوج (48فوج) (42فوج) (32فوج   (28فوج) (29فوج)     (25فوج) (26فوج) (33فوج

 16إلى 14:30

   صيودة باشا بوكزاطة خظراوي                  

 تاريخ الوقائع                      
مدخل 

 لالقتصاد
 محاسبة تاريخ الوقائع

  

   (32فوج (48فوج) (42فوج) (28فوج)                  



 

 


