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 N10المدرج    N09المدرج    القاعة/ التوقيت  األيام

 السبت

 د 03سا و  9سا إلى 8

 دحموني  

  01 رياضيات  

 (40)مج  

 سا 11د إلى  03سا و 9

  اريمغ. ع الرحمان

  لالقتصادمدخل 

  (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  11

 بوخالفة مغاري. ع الرحمان

  01 محاسبة منهجية

 (40) مج (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  10

  مصيبح

  01 جزئي اقتصاد

  (40) مج

 سا 11د إلى  03سا و 11

 شريفي حسين  

 اجتماع. ع   

 (40) مج  

 حداأل

 د 03سا و  9سا إلى 8

 بوفجي 

  01 جزئي اقتصاد  

 (40) مج  

 سا 11د إلى  03سا و 9

 بوكزاطة عرقوب

 لالقتصادمدخل   01 إحصاء

 (40) مج (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  11

 فقير كركود

  01 محاسبة منهجية

 (40) مج (40) مج

 سا 11د إلى  03سا و 11

   

   

   

 االثنين

 سا 11د إلى  03سا و 9

  حطاب

  مدخل للقانون

  (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  11

  ير قف

   01 محاسبة

  (40) مج
 

 

 

 



 N10المدرج    N09المدرج    القاعة/ التوقيت  األيام 

 الثالثاء

 د 03سا و  9سا إلى 8

 تومي ع الرحمان حطاب

 منهجية مدخل للقانون

 (40) مج (40) مج

 سا 11د إلى  03سا و 9

 حطاب عثمان امال

 مدخل للقانون   01 رياضيات

 (40) مج (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  11

  عيديال

   01 إحصاء

  (40) مج

 ميموني سمير مني صليحة 

د 03سا و 11سا إلى  10  تاريخ الوقائع  01رياضيات 

 (40) مج (40) مج 

 سا 11د إلى  03سا و 11

 بوكزاطة ميموني سمير

 لالقتصادمدخل  تاريخ الوقائع

 (40) مج (40) مج

 األربعاء

 د 03سا و  9سا إلى 8

 ايغس حميدي

 رياضيات لالقتصادمدخل 

 (40) مج (40 مج

 سا 11د إلى  03سا و 9

 عرقوب حشروف

  01 إحصاء االجتماععلم 

 (40) مج (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  11

 حميدي بن يخلف

 منهجية  01 محاسبة

 (40) مج (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  10

  شريفي

  االجتماععلم 

  (40) مج

 سا 11د إلى  03سا و 11

  شريفي

  االجتماععلم 

  (40) مج

 الخميس

 د 03سا و  9سا إلى 8

 تومي ع الرحمان صالحي سلمى

 لالقتصادمدخل  01 جزئي اقتصاد

 (40) مج (40) مج

 سا 11د إلى  03سا و 9

 ميغاري. ك  تومي ع الرحمان

 01 جزئي اقتصاد  01 إحصاء

 (40) مج (40) مج

 د 03سا و 11سا إلى  11

 حشروف محمد 

 مدخل للقانون 

 (40) مج 

 د 03سا و 11سا إلى  10

 حشروف محمد 

 تاريخ الوقائع 

 (40) مج 

 سا 11د إلى  03سا و 11

   ميموني سمير

   تاريخ الوقائع

   (40) مج



 


