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 جامعة محمد بوقرة 

 كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيير

 خلية دعم الجذع المشترك ل.م.د

 برنامج المحاضرات للسداسي األول  السنة األولى جذع مشترك ل.م.د

 1920/2020 :السنة الجامعية   
 

N09 التوقيت / القاعة األيام N10     المدرج      المدرج 

 السبت

 9:30لى إ8

 دحمونيأ. حطابأ.

 رياضيات مدخل للقانون

 (04مح) (03مح)

 11إلى 9:30

 حطابأ. مغاريأ. 

 مدخل للقانون مدخل لالقتصاد

 (04مح) (03مح)

 12:30إلى 11

 توميأ. مغاري أ.

 إحصاء منهجية

 (04مح) (03مح)

 14:30إلى 13

 

 مصيبحأ.

 إقتصاد جزئي

 (04مح)

     16إلى 14:30

N09 التوقيت / القاعة األيام N10     المدرج      المدرج 

 األحد

 9:30إلى 8

 بالقاسمي أ. ميمونيأ.

 محاسبة تاريخ الوقائع

 (01مح)
(02مح)  

 11إلى 9:30

بوخالفةأ. عرقوبأ.   

 احصاء محاسبة 

 (02مح) (01مح)

 12:30إلى 11

ميغاريأ. أ.بوطريق  

 إقتصاد جزئي رياضيات

 (02مح) (01مح)

   14:30إلى 13

 

 

 

 

 16إلى 14:30
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 جامعة محمد بوقرة 

 خلية دعم الجذع المشترك ل.م.د

 

 تابع   لبرنامج المحاضرات الخاص بالسداسي األول   للسنة األولى جذع مشترك ل.م.د
  السنة الجامعية 2020/2019

 

 

N09 التوقيت / القاعة األيام N10     المدرج      المدرج 

 اإلثنين

 9:30إلى 8

 عزيزأ. بوفجيأ.

 فرنسية إقتصاد جزئي

 (04مح) (03مح)

 11إلى 9:30

 ميمونيأ. عزيزأ.

 تاريخ الوقائع فرنسية

 (04مح) (03مح)

 12:30إلى 11

 قوقحأ. ميمونيأ.

 ادمدخل لالقتص تاريخ الوقائع

 (04مح) (03مح)

 14:30إلى 13

 صيودةأ.

 
 محاسبة

 
(03مح)  

 

     16إلى 14:30

N09 التوقيت / القاعة األيام N10     المدرج      المدرج 

 الثالثاء

 9:30إلى 8

 حطابأ. بن نعمانأ.

 مدخل للقانون إحصاء

 (02مح) (01مح)

 11إلى 9:30

 لكحلأ. بن جناحيأ.

 منهجية مدخل للقانون

 (02مح) (01مح)

 12:30إلى 11

شريفي حسينأ. دروازيأ.  

 مدخل لعلم االجتماع منهجية

 (02مح) (01مح)

 14:30إلى 13

شريفي حسينأ.  بعيايأ.  

 مدخل لالقتصاد مدخل لعلم االجتماع

(02مح) (01مح)  

     16إلى 14:30

 

 



3 

 

 

  جامعة محمد بوقرة

 خلية دعم الجذع المشترك ل.م.د

 

 تابع   لبرنامج المحاضرات الخاص بالسداسي األول   للسنة األولى جذع مشترك ل.م.د
  السنة الجامعية 2020/2019

 

N09 التوقيت / القاعة األيام N10     المدرج      المدرج 

 األربعاء

 9:30إلى 8

 شريفي حسينأ. سايغأ.

 اعجتممدخل لعلم اإل رياضيات

 (04مح) (03مح)

 11إلى 9:30

 فرحي أ. شريفي حسينأ.

 منهجية جتماعمدخل لعلم اإل

 (04مح) (03مح)

 12:30إلى 11

 شاوشيأ. العيدي  أ.

 محاسبة احصاء

 (04مح) (03مح)

 14:30إلى 13

 

  

     16إلى 14:30

N09 التوقيت / القاعة األيام N10     المدرج      لمدرجا 

 الخميس

 9:30إلى 8

 مالل.أ عزيزأ.

 رياضيات فرنسية

 (02مح) (01مح)

 11إلى 9:30

 عزيزأ. بقويقحأ.

 فرنسية لالقتصادمدخل 

 (02مح) (01مح)

 12:30إلى 11

 قويقحأ. صالحيأ.

 تاريخ الوقائع إقتصاد جزئي

 (02مح) (01مح)

 14:30إلى 13

 

 

 

 

     16لى إ14:30

 


