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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

وىل حمارضة جس يري املؤسسة بوهعامة حلسن N05 10:00-09:00 السبت فواج الأ  لك الأ

مية N05 11:00-10:00 السبت قتصاد هقدي حاج موىس وس  وىل حمارضة ا  فواج الأ  لك الأ

وىل حمارضة املهنجية مطايل ليىل N08 13:00-12:00 السبت فواج الأ  لك الأ

وىل أأعامل موهجة اجنلزيية مجوح سهيةل E01 12:00-11:00 الاحد  1 الأ

وىل أأعامل موهجة اجنلزيية مجوح سهيةل E07 11:00-10:00 الاحد  2 الأ

عالم أأيل حدادي محمد CC1 11:00-10:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   1 الأ

عالم أأيل حدادي محمد CC1 13:00-12:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   2 الأ

عالم أأيل حدادي محمد CC1 10:00-09:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   3 الأ

وىل أأعامل موهجة اجنلزيية مجوح سهيةل E08 13:00-12:00 الاحد  3 الأ

وىل أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E09 10:00-09:00 الاحد  4 الأ

عالم أأيل حدادي محمد CC1 09:00-08:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   4 الأ

عالم أأيل حدادي محمد CC1 12:00-11:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   5 الأ

وىل أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E11 11:00-10:00 الاحد  5 الأ

قتصاد هقدي بوزحلة سامية E01 10:00-09:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   1 الأ

وىل أأعامل موهجة جس يري املؤسسة بوهعامة حلسن E01 09:00-08:00 الاحد  1 الأ

وىل أأعامل موهجة جس يري املؤسسة بوهعامة حلسن E07 10:00-09:00 الاحد  2 الأ

قتصاد هقدي بوزحلة سامية E07 09:00-08:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   2 الأ

وىل أأعامل موهجة جس يري املؤسسة بوهعامة حلسن E08 11:00-10:00 الاحد  3 الأ

قتصاد هقدي بوزحلة سامية E08 12:00-11:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   3 الأ

وىل أأعامل موهجة جس يري املؤسسة بوهعامة حلسن E09 12:00-11:00 الاحد  4 الأ
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

وىل أأعامل موهجة جس يري املؤسسة حيياوي خدجية E11 10:00-09:00 الاحد  5 الأ

قتصاد هقدي بوزحلة سامية E09 11:00-10:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   4 الأ

قتصاد هقدي بوزحلة سامية E11 13:00-12:00 الاحد وىل أأعامل موهجة ا   5 الأ

عالم أأيل حدادي محمد N05 09:00-08:00 االثنني وىل حمارضة ا  فواج الأ  لك الأ

وىل حمارضة رايضيات املؤسسة لعور عبد احلفيظ N05 10:00-09:00 االثنني فواج الأ  لك الأ

حصاء برارة فريد N05 11:00-10:00 االثنني وىل حمارضة 3ا  فواج الأ  لك الأ

قتصاد لكي بن طاليب فريد N05 12:00-11:00 االثنني وىل حمارضة ا  فواج الأ  لك الأ

قتصاد لكي رحامين العريب E08 10:00-09:00 الثالاثء وىل أأعامل موهجة ا   4 الأ

قتصاد لكي رحامين العريب E09 11:00-10:00 الثالاثء وىل أأعامل موهجة ا   5 الأ

وىل أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E11 10:00-09:00 الثالاثء  1 الأ

حصاء برارة فريد E19 11:00-10:00 الثالاثء وىل أأعامل موهجة 3ا   1 الأ

وىل أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E1 11:00-10:00 الثالاثء  2 الأ

حصاء برارة فريد E01 10:00-09:00 الثالاثء وىل أأعامل موهجة 3ا   2 الأ

حصاء برارة فريد E19 11:00-10:00 الثالاثء وىل أأعامل موهجة 3ا   3 الأ

وىل أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E09 10:00-09:00 الثالاثء  3 الأ

حصاء برارة فريد E08 12:00-11:00 الثالاثء وىل أأعامل موهجة 3ا   4 الأ

وىل حمارضة حماس بة حتليلية ص يخي خدجية N05 09:00-08:00 الثالاثء فواج الأ  لك الأ

حصاء برارة فريد E09 13:00-12:00 الثالاثء وىل أأعامل موهجة 3ا   5 الأ

ربعاء قتصاد لكي رحامين العريب E17 10:00-09:00 الأ وىل أأعامل موهجة ا   1 الأ

ربعاء قتصاد لكي رحامين العريب E13 11:00-10:00 الأ وىل أأعامل موهجة ا   2 الأ
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

ربعاء قتصاد لكي رحامين العريب E27 12:00-11:00 الأ وىل أأعامل موهجة ا   3 الأ

ربعاء وىل أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E13 10:00-09:00 الأ  2 الأ

ربعاء وىل أأعامل موهجة حماس بة حتليلية هورادلين جنيب E17 09:00-08:00 الأ  1 الأ

ربعاء وىل أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E27 13:00-12:00 الأ  3 الأ

ربعاء وىل أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E11 11:00-10:00 الأ  4 الأ

ربعاء وىل أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E18 12:00-11:00 الأ  5 الأ

ربعاء وىل أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E13 12:00-11:00 الأ  4 الأ

ربعاء وىل أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E18 13:00-12:00 الأ  5 الأ
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

مية N08 10:00-09:00 السبت قتصاد هقدي حاج موىس وس  فواج الثاهية حمارضة ا   لك الأ

فواج الثاهية حمارضة جس يري املؤسسة بوهعامة حلسن N08 11:00-10:00 السبت  لك الأ

فواج الثاهية حمارضة املهنجية مطايل ليىل N08 11:0012:00 السبت  لك الأ

قتصاد لكي رحامين العريب E12 13:00-12:00 الاحد  6 الثاهية أأعامل موهجة ا 

قتصاد لكي رحامين العريب E13 11:00-10:00 الاحد  7 الثاهية أأعامل موهجة ا 

 6 الثاهية أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E12 12:00-11:00 الاحد

 7 الثاهية أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E13 13:00-12:00 الاحد

قتصاد لكي رحامين العريب E17 12:00-11:00 الاحد  8 الثاهية أأعامل موهجة ا 

عالم أأيل حدادي محمد CC1 14:00-13:00 الاحد  6 الثاهية أأعامل موهجة ا 

عالم أأيل ودل براهمي وهيبة CC3 10:00-09:00 الاحد  7 الثاهية أأعامل موهجة ا 

 8 الثاهية أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E17 14:00-13:00 الاحد

 9 الثاهية أأعامل موهجة اجنلزيية صني لزهر E17 11:00-10:00 الاحد

عالم أأيل ودل براهمي وهيبة CC3 11:00-10:00 الاحد  8 الثاهية أأعامل موهجة ا 

 6 الثاهية أأعامل موهجة جس يري املؤسسة حيياوي خدجية E12 11:00-10:00 الاحد

 10 الثاهية أأعامل موهجة اجنلزيية صني لزهر E18 10:00-09:00 الاحد

 7 الثاهية أأعامل موهجة جس يري املؤسسة حيياوي خدجية E13 12:00-11:00 الاحد

 8 الثاهية أأعامل موهجة جس يري املؤسسة حيياوي خدجية E17 13:00-12:00 الاحد

قتصاد لكي لهواري سعيد E17 10:00-09:00 الاحد  9 الثاهية أأعامل موهجة ا 

قتصاد لكي لهواري سعيد E18 11:00-10:00 الاحد  10 الثاهية أأعامل موهجة ا 
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

فواج الثاهية حمارضة رايضيات املؤسسة لعور عبد احلفيظ N08 09:00-08:00 االثنني  لك الأ

عالم أأيل حدادي محمد N08 10:00-09:00 االثنني فواج الثاهية حمارضة ا   لك الأ

حصاء برارة فريد N08 12:00-11:00 االثنني فواج الثاهية حمارضة 3ا   لك الأ

قتصاد لكي بن طاليب فريد N08 13:00-12:00 االثنني فواج الثاهية حمارضة ا   لك الأ

 6 الثاهية أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E12 13:00-12:00 الثالاثء

 7 الثاهية أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E27 11:00-10:00 الثالاثء

 8 الثاهية أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E27 11:00-10:00 الثالاثء

 9 الثاهية أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة مسمل عائضة E13 12:00-11:00 الثالاثء

 6 الثاهية أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E12 12:00-11:00 الثالاثء

 9 الثاهية أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E13 13:00-12:00 الثالاثء

 10 الثاهية أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E09 09:00-08:00 الثالاثء

فواج الثاهية حمارضة حماس بة حتليلية ص يخي خدجية N05 10:00-09:00 الثالاثء  لك الأ

ربعاء عالم أأيل قاصب حسني CC1 10:00-09:00 الأ  9 الثاهية أأعامل موهجة ا 

ربعاء قتصاد هقدي بوزحلة سامية E17 12:00-11:00 الأ  6 الثاهية أأعامل موهجة ا 

ربعاء  9 الثاهية أأعامل موهجة جس يري املؤسسة حيياوي خدجية E11 12:00-11:00 الأ

ربعاء قتصاد هقدي بوزحلة سامية E13 13:00-12:00 الأ  7 الثاهية أأعامل موهجة ا 

ربعاء  10 الثاهية أأعامل موهجة جس يري املؤسسة حيياوي خدجية E07 13:00-12:00 الأ

ربعاء عالم أأيل قاصب حسني CC1 09:00-08:00 الأ  10 الثاهية أأعامل موهجة ا 

ربعاء قتصاد هقدي بوزحلة سامية E12 10:00-09:00 الأ  8 الثاهية أأعامل موهجة ا 

ربعاء قتصاد هقدي بوزحلة سامية E17 11:00-10:00 الأ  9 الثاهية أأعامل موهجة ا 
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

ربعاء قتصاد هقدي مجوح سهيةل E07 12:00-11:00 الأ  10 الثاهية أأعامل موهجة ا 

ربعاء  7 الثاهية أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E13 14:00-13:00 الأ

ربعاء  8 الثاهية أأعامل موهجة حماس بة حتليلية معيوف أأمحمد E12 11:00-10:00 الأ

ربعاء  10 الثاهية أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة جباوية سهام E07 10:00-09:00 الأ

ربعاء حصاء ثلخوخ سعيدة E17 14:00-13:00 الأ  6 الثاهية أأعامل موهجة 3ا 

ربعاء حصاء ثلخوخ سعيدة E13 15:00-14:00 الأ  7 الثاهية أأعامل موهجة 3ا 

ربعاء حصاء ثلخوخ سعيدة E12 12:00-11:00 الأ  8 الثاهية أأعامل موهجة 3ا 

ربعاء حصاء ثلخوخ سعيدة E11 09:00-08:00 الأ  9 الثاهية أأعامل موهجة 3ا 

ربعاء حصاء ثلخوخ سعيدة E07 11:00-10:00 الأ  10 الثاهية أأعامل موهجة 3ا 
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

مية N05 12:00-11:00 السبت قتصاد هقدي حاج موىس وس  فواج الثالثة حمارضة ا   لك الأ

فواج الثالثة حمارضة جس يري املؤسسة بوهعامة حلسن N05 13:00-12:00 السبت  لك الأ

فواج الثالثة حمارضة املهنجية مطايل ليىل N05 14:00-13:00 السبت  لك الأ

دير صاحل N05 11:00-10:00 الاحد عالم أأيل بن ا  فواج الثالثة حمارضة ا   لك الأ

 11 الثالثة أأعامل موهجة جس يري املؤسسة ثربورت عالل E07 12:00-11:00 الاحد

دير صاحل CC3 13:00-12:00 الاحد عالم أأيل بن ا   11 الثالثة أأعامل موهجة ا 

دير صاحل CC3 12:00-11:00 الاحد عالم أأيل بن ا   12 الثالثة أأعامل موهجة ا 

 12 الثالثة أأعامل موهجة جس يري املؤسسة ثربورت عالل E12 10:00-09:00 الاحد

 13 الثالثة أأعامل موهجة جس يري املؤسسة ثربورت عالل E11 09:00-08:00 الاحد

قتصاد لكي أأبو دراز سفيان E08 09:00-08:00 الاحد  11 الثالثة أأعامل موهجة ا 

قتصاد هقدي مجوح سهيةل E08 10:00-09:00 الاحد  11 الثالثة أأعامل موهجة ا 

قتصاد هقدي مجوح سهيةل E12 09:00-08:00 الاحد  12 الثالثة أأعامل موهجة ا 

 14 الثالثة أأعامل موهجة جس يري املؤسسة ثربورت عالل E18 14:00-13:00 الاحد

قتصاد لكي أأبو دراز سفيان E13 10:00-09:00 الاحد  13 الثالثة أأعامل موهجة ا 

قتصاد لكي أأبو دراز سفيان E18 12:00-11:00 الاحد  14 الثالثة أأعامل موهجة ا 

 15 الثالثة أأعامل موهجة جس يري املؤسسة ثربورت عالل E19 13:00-12:00 الاحد

قتصاد لكي لهواري سعيد E19 12:00-11:00 الاحد  15 الثالثة أأعامل موهجة ا 

 13 الثالثة أأعامل موهجة اجنلزيية صني لزهر E11 12:00-11:00 الاحد
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

فواج الثالثة حمارضة رايضيات املؤسسة لعور عبد احلفيظ N08 11:00-10:00 االثنني  لك الأ

حصاء برارة فريد N05 13:00-12:00 االثنني فواج الثالثة حمارضة 3ا   لك الأ

قتصاد لكي بن طاليب فريد N05 14:00-13:00 االثنني فواج الثالثة حمارضة ا   لك الأ

 11 الثالثة أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E01 12:00-11:00 الثالاثء

قتصاد لكي رحامين العريب E11 12:00-11:00 الثالاثء  12 الثالثة أأعامل موهجة ا 

 12 الثالثة أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E11 13:00-12:00 الثالاثء

 11 الثالثة أأعامل موهجة حماس بة حتليلية ص يخي خدجية E01 13:00-12:00 الثالاثء

فواج الثالثة حمارضة حماس بة حتليلية ص يخي خدجية N05 11:00-10:00 الثالاثء  لك الأ

 14 الثالثة أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E12 10:00-09:00 الثالاثء

حصاء عبد الالوي فتيحة E07 10:00-09:00 الثالاثء  13 الثالثة أأعامل موهجة 3ا 

حصاء عبد الالوي فتيحة E07 12:00-11:00 الثالاثء  14 الثالثة أأعامل موهجة 3ا 

حصاء عبد الالوي فتيحة E08 13:00-12:00 الثالاثء  15 الثالثة أأعامل موهجة 3ا 

 15 الثالثة أأعامل موهجة اجنلزيية بعيليش حرمة E08 14:00-13:00 الثالاثء

ربعاء قتصاد هقدي مجوح سهيةل E18 09:00-08:00 الأ  13 الثالثة أأعامل موهجة ا 

ربعاء قتصاد هقدي مجوح سهيةل E19 10:00-09:00 الأ  14 الثالثة أأعامل موهجة ا 

ربعاء عالم أأيل قاصب حسني CC1 12:00-11:00 الأ  13 الثالثة أأعامل موهجة ا 

ربعاء قتصاد هقدي مجوح سهيةل E27 11:00-10:00 الأ  15 الثالثة أأعامل موهجة ا 

ربعاء  11 الثالثة أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة جباوية سهام E08 11:00-10:00 الأ

ربعاء عالم أأيل قاصب حسني CC1 11:00-10:00 الأ  14 الثالثة أأعامل موهجة ا 

ربعاء عالم أأيل قاصب حسني CC1 13:00-12:00 الأ  15 الثالثة أأعامل موهجة ا 
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س تاذ القاعة التوقيت  اليوم  الفوج اجملموعة احلصة املقياس الأ

ربعاء  12 الثالثة أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة جباوية سهام E09 12:00-11:00 الأ

ربعاء  12 الثالثة أأعامل موهجة حماس بة حتليلية هورادلين جنيب E09 11:00-10:00 الأ

ربعاء  13 الثالثة أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة حيياوي خدجية E18 11:00-10:00 الأ

ربعاء  14 الثالثة أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة حيياوي خدجية E19 09:00-08:00 الأ

ربعاء  13 الثالثة أأعامل موهجة حماس بة حتليلية هورادلين جنيب E18 10:00-09:00 الأ

ربعاء  14 الثالثة أأعامل موهجة حماس بة حتليلية هورادلين جنيب E19 13:00-12:00 الأ

ربعاء حصاء ثلخوخ سعيدة E08 10:00-09:00 الأ  11 الثالثة أأعامل موهجة 3ا 

ربعاء حصاء ثلخوخ سعيدة E09 13:00-12:00 الأ  12 الثالثة أأعامل موهجة 3ا 

ربعاء  15 الثالثة أأعامل موهجة حماس بة حتليلية هورادلين جنيب E19 12:00-11:00 الأ

ربعاء  15 الثالثة أأعامل موهجة رايضيات املؤسسة حيياوي خدجية E27 10:00-09:00 الأ
 


