
ة د الرحمانمدخل لالقتصاد10:00N05-09:00الثالثاء05-101محا مغاري ع
10:00-11:00N051 د الرحمانإحصاء تو ع
11:00-12:00N05حس مدخل لعلم االجتماع 

ة10:00N05-09:00األرعاء ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م
10:00-11:00N051 ة ةلغة أجن ز الم ع
11:00-12:00N05 بمدخل للقانون حطاب ز
12:00-13:00N051 حث ة ال بوشلوش سعادمنهج

س صال سلاقتصاد جز 13:00N051-12:00الخم
13:00-14:00N051 ات اض كةر سايغ مل
14:00-15:00N051 ة عامة عةمحاس صالح ر

 حس مدخل لعلم االجتماع10:00N01-09:00الثالثاء206-10
10:00-11:00N01د الرحمانمدخل لالقتصاد مغاري ع
11:00-12:00N011 د الرحمانإحصاء تو ع

حث 10:00N011-09:00األرعاء ة ال بوشلوش سعادمنهج
10:00-11:00N01ة ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م
11:00-12:00N011 ة ةلغة أجن ز الم ع
12:00-13:00N01 بمدخل للقانون حطاب ز

س ات 13:00N011-12:00الخم اض كةر سايغ مل
13:00-14:00N011 ة عامة عةمحاس صالح ر
14:00-15:00N011 صال سلاقتصاد جز

د الرحمانإحصاء 10:00N031-09:00الثالثاء311-15 تو ع
10:00-11:00N03حس مدخل لعلم االجتماع 
11:00-12:00N03د الرحمانمدخل لالقتصاد مغاري ع

بمدخل للقانون 10:00N03-09:00األرعاء حطاب ز
10:00-11:00N031 حث ة ال بوشلوش سعادمنهج
11:00-12:00N03ة ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م
12:00-13:00N031 ة ةلغة أجن ز الم ع

س ة عامة 13:00N031-12:00الخم عةمحاس صالح ر
13:00-14:00N031 صال سلاقتصاد جز
14:00-15:00N031 ات اض كةر سايغ مل

نات محمدإحصاء 10:00N081-09:00األحد416-20 ق
10:00-11:00N08ة ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م
11:00-12:00N081 ات اض ق رزقةر بوط

اباقتصاد جز 13:00N081-12:00الثالثاء د الو بوف ع
13:00-14:00N08 بمدخل للقانون حطاب ز
14:00-15:00N081 حث ة ال ار أحمدمنهج تم

س ة 10:00N081-09:00الخم ةلغة أجن ز الم ع
10:00-11:00N081 ة عامة شاو كهينةمحاس
11:00-12:00N08حس مدخل لعلم االجتماع 
12:00-13:00N08العيهار فلةمدخل لالقتصاد

ات 10:00N091-09:00األحد521-25 اض ق رزقةر بوط
10:00-11:00N091 نات محمدإحصاء ق
11:00-12:00N09ة ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م

حث 13:00N091-12:00الثالثاء ة ال ار أحمدمنهج تم
13:00-14:00N091 اباقتصاد جز د الو بوف ع
14:00-15:00N09 بمدخل للقانون حطاب ز

س العيهار فلةمدخل لالقتصاد10:00N09-09:00الخم
10:00-11:00N091 ة ةلغة أجن ز الم ع
11:00-12:00N091 ة عامة شاو كهينةمحاس
12:00-13:00N09حس مدخل لعلم االجتماع 

ة10:00N10-09:00األحد626-30 ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م



ة ات 11:00N101-10:00األحد30-626محا اض ق رزقةر بوط
11:00-12:00N101 نات محمدإحصاء ق

بمدخل للقانون 13:00N10-12:00الثالثاء حطاب ز
13:00-14:00N101 حث ة ال ار أحمدمنهج تم
14:00-15:00N101 اباقتصاد جز د الو بوف ع

س ة عامة 10:00N101-09:00الخم شاو كهينةمحاس
10:00-11:00N10العيهار فلةمدخل لالقتصاد
11:00-12:00N101 ة ةلغة أجن ز الم ع
13:00-14:00N10حس مدخل لعلم االجتماع 

صال سلاقتصاد جز 10:00N051-09:00االثن 731-35
10:00-11:00N051 ات اض مةر مالل سل
11:00-12:00N05 بن جنا أمينةمدخل للقانون
12:00-13:00N05حةمدخل لعلم االجتماع م فت عل

لةإحصاء 13:00N051-12:00الثالثاء عرقوب ن
13:00-14:00N051 ة مةلغة أجن اوي فه خ
14:00-15:00N051 حث ة ال حل لمنهج ل

س ة10:00N05-09:00الخم ــــخ الوقائع االقتصاد د الرحمانتار مغاري ع
10:00-11:00N051 ة عامة ممحاس د ال عداش ع
11:00-12:00N05يعمدخل لالقتصاد وة ال بوع

حةمدخل لعلم االجتماع10:00N01-09:00االثن 836-40 م فت عل
10:00-11:00N011 صال سلاقتصاد جز
11:00-12:00N011 ات اض مةر مالل سل
12:00-13:00N01 بن جنا أمينةمدخل للقانون

حث 13:00N011-12:00الثالثاء ة ال حل لمنهج ل
13:00-14:00N011 لةإحصاء عرقوب ن
14:00-15:00N011 ة مةلغة أجن اوي فه خ

س يعمدخل لالقتصاد10:00N01-09:00الخم وة ال بوع
10:00-11:00N01ة ــــخ الوقائع االقتصاد د الرحمانتار مغاري ع
11:00-12:00N011 ة عامة ممحاس د ال عداش ع

بن جنا أمينةمدخل للقانون 10:00N03-09:00االثن 941-45
10:00-11:00N03حةمدخل لعلم االجتماع م فت عل
11:00-12:00N031 صال سلاقتصاد جز
12:00-13:00N031 ات اض مةر مالل سل

ة 13:00N031-12:00الثالثاء مةلغة أجن اوي فه خ
13:00-14:00N031 حث ة ال حل لمنهج ل
14:00-15:00N031 لةإحصاء عرقوب ن

س ة عامة 10:00N031-09:00الخم ممحاس د ال عداش ع
10:00-11:00N03يعمدخل لالقتصاد وة ال بوع
11:00-12:00N03ة ــــخ الوقائع االقتصاد د الرحمانتار مغاري ع

بن نعمان جمالإحصاء 13:00N081-12:00األحد1046-50
13:00-14:00N08 بن جنا أمينةمدخل للقانون
14:00-15:00N081 ة مةلغة أجن اوي فه خ

حةمدخل لعلم االجتماع10:00N08-09:00الثالثاء م فت عل
10:00-11:00N081 ات اض جةر دحمو خل
11:00-12:00N08ة ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م

مةاقتصاد جز 10:00N081-09:00األرعاء غاري ك م
10:00-11:00N08ورت عاللمدخل لالقتصاد ت
11:00-12:00N081 ة عامة شاو كهينةمحاس
12:00-13:00N081 حث ة ال كركود أحالممنهج

ة 13:00N091-12:00األحد1151-55 مةلغة أجن اوي فه خ
13:00-14:00N091 بن نعمان جمالإحصاء



ة بن جنا أمينةمدخل للقانون 15:00N09-14:00األحد55-1151محا
ة10:00N09-09:00الثالثاء ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م

10:00-11:00N09حةمدخل لعلم االجتماع م فت عل
11:00-12:00N091 ات اض جةر دحمو خل

حث 10:00N091-09:00األرعاء ة ال كركود أحالممنهج
10:00-11:00N091 مةاقتصاد جز غاري ك م
11:00-12:00N09ورت عاللمدخل لالقتصاد ت
12:00-13:00N091 ة عامة شاو كهينةمحاس

بن جنا أمينةمدخل للقانون 13:00N10-12:00األحد1256-60
13:00-14:00N101 ة مةلغة أجن اوي فه خ
14:00-15:00N101 بن نعمان جمالإحصاء

ات 10:00N101-09:00الثالثاء اض جةر دحمو خل
10:00-11:00N10ة ــــخ الوقائع االقتصاد مو سم تار م
11:00-12:00N10حةمدخل لعلم االجتماع م فت عل

ة عامة 10:00N101-09:00األرعاء شاو كهينةمحاس
10:00-11:00N101 حث ة ال كركود أحالممنهج
11:00-12:00N101 مةاقتصاد جز غاري ك م
12:00-13:00N10ورت عاللمدخل لالقتصاد ت
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