
 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 
 

 2020/2019السنة الجامعية                                 قسم علـوم التسييـــر                                  

 تخصص: جذع مشترك/علوم التسيير                                                          LMD السنــة الثانية   

            
                                              

 

 

 السداسي الثالث/ محاضرات جدول توقيت ال

 
 األيـــام الحصـــة المقيـــاس األستاذ)ة( القاعة

 

 

 

 

 

N1 

 بوستة
 

 األحد 09:30---08:00 تسيير المؤسسة

 سعيج
 

 09:30---08:00 رياضيات المؤسسة

 االثنين
 علواش

 

 11:00---09:30 1اقتصاد كلي 

 تومي
 

 12:30---11:00 3إحصاء

 تميزار

 

 الثالثاء 09:30---08:00 2منهجية البحث

 ثابت
 

 األربعاء 09:30---08:00 2إعالم آلي

 شنايت

 

 الخميس 09:30---08:00 محاسبة تحليلية

 تقار
 

 14:30---13:00 اقتصاد نقدي و سوق رأس المال

 

 



 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2020/2019السنة الجامعية                                    قسم علـوم التسييـــر                                     
 شعبة علوم التسيير                                                                                    LMD السنــة الثانية   

 
 األعمال الموجهة للسداسي الثالثجدول  

 01الفوج   

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

  بوستة تسيير المؤسسة 11:00---09:30 األحد

 

F11 
 علواش  1اقتصاد كلي 12:30---11:00

 خليفي المؤسسة رياضيات 14:30---13:00

 تومي 3إحصاء  14:30---13:00 االثنين

 F16 شنايت محاسبة تحليلية 11:00---09:30 األربعاء
 CC4 ثابت 2إعالم ألي  12:30---11:00
 F16  انجليزية 14:30---13:00

 02الفوج 
 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

  تومي  3 إحصاء 11:00---09:30 االحد  

F12 
 خليفي رياضيات المؤسسة 12:30---11:00

 N1 بن دايمي انجليزية 11:00---09:30 الثالثاء
 CC4 ثابت 2إعالم ألي  11:00---09:30 األربعاء

 F16 شنايت محاسبة تحليلية 12:30---11:00
 F12 بوزلحة 1اقتصاد كلي  14:30---13:00

 F13 بوستة سسةتسيير المؤ 11:00---09:30 الخميس
 

 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 03الفوج 

 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

  علواش 1اقتصاد كلي  11:00---09:30 االحد

F13 
 تومي 3إحصاء  12:30---11:00

 عابي رياضيات المؤسسة 14:30---13:00

  خنفري ةمحاسبة تحليلي 11:00---09:30 االربعاء

F20 11:00---12:30 انجليزية  

 CC2 ثابت 2إعالم ألي  11:00---09:30 الخميس
 F12 بوستة تسيير المؤسسة 12:30---11:00

  



 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 04الفوج 

 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

 F18 يخليف رياضيات المؤسسة 11:00---09:30 االحد

 F16 حليمي تسيير المؤسسة 12:30---11:00
 F15 تومي 3احصاء  14:30---13:00
 CC2 بعياي 2اعالم الي  16:00---14:30

 F23  انجليزية 11:00---09:30 االربعاء
 F11 شنايت محاسبة تحليلية 11:00---09:30 الخميس

 سالم 1اقتصاد كلي  12:30---11:00

 
 لسداسي الثالثاألعمال الموجهة ل

 05الفوج 
 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

 F15  انجليزية 11:00---09:30 االحد
 F20 سعيج رياضيات المؤسسة 12:30---11:00

 F11 تيميزار تسيير المؤسسة 11:00---09:30 الثالثاء
 F16 قبايلي محاسبة تحليلية 14:30---13:00

 F22 عابي 3إحصاء  11:00---09:30 االربعاء
 F17 سالم 1اقتصاد كلي  11:00---09:30 الخميس

 CC2 ثابت 2إعالم ألي  12:30---11:00
 
 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 06الفوج 

 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

 F17 عبدالالوي 3احصاء  11:00---09:30 االحد
 F18  انجليزية 12:30---11:00
 F17 حليمي تسيير المؤسسة 14:30---13:00
 قبايلي محاسبة تحليلية  16:00---14:30

 F12 سالم اقتصاد كلي 11:00---09:30 الثالثاء 
 CC4 بعياي 2إعالم ألي  12:30---11:00
 F12 خليفي رياضيات المؤسسة  14:30---13:00

 

 

 



 
 األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 07الفوج 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

 F23 عابي رياضيات المؤسسة 11:00---09:30 االحد

 F18 قبايلي محاسبة تحليلية 14:30---13:00
  انجليزية 16:00---14:30

 F20 حليمي تسيير المؤسسة 11:00---09:30 الثالثاء
 سالم 1اقتصاد كلي  12:30---11:00

 CC4 بعياي 2إعالم ألي  14:30---13:00
 F22 عابي 3إحصاء  12:30---11:00 االربعاء

 
 ثاألعمال الموجهة للسداسي الثال

 08الفوج 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

  حليمي تسيير المؤسسة 11:00---09:30 االحد
F19 11:00---12:30 قبايلي محاسبة تحليلية 

  انجليزية 14:30---13:00

 F15 خليفي رياضيات المؤسسة 12:30---11:00 الثالثاء
 سالم اقتصاد كلي 14:30---13:00

 CC4 بعياي 2إعالم ألي  16:00---14:30
 F19 شرقي 3إحصاء  12:30---11:00 الخميس

 

 

 

 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 09الفوج 

 

 القاعة  األستاذ) ة ( سالمقيــا التوقيــت األيام

 F20  انجليزية 12:30---11:00 االحد
 CC2 بعياي 2ألي   إعالم 14:30---13:00

  خليفي رياضيات المؤسسة 11:00---09:30 الثالثاء
F23 11:00---12:30 قبايلي محاسبة تحليلية 

 حليمي تسيير المؤسسة 14:30---13:00

 مسال 1اقتصاد كلي  16:00---14:30

 F20 شرقي 3 إحصاء 11:00---09:30 الخميس
 
 
 



 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 

 10الفوج 

 القاعة  األستاذ) ة ( المقيــاس التوقيــت األيام

 CC2 بعياي إعالم  ألي 11:00---09:30 االحد

 F23 عابي 3إحصاء  12:30---11:00
 علواش اقتصاد كلي  14:30---13:00

 F13 قبايلي محاسبة تحليلية 11:00---09:30 الثالثاء
 F12 حليمي تسيير المؤسسة 12:30---11:00

 F19 عابي رياضيات المؤسسة 14:30---13:00 األربعاء
  انجليزية 16:00---14:30

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	محاضرات س2 
	جدول الاعمال الموجهة س2 

