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قسم التكوين التحضيري
األيام

التوقيت
الفوج 1

الفوج 2

الفوج 4

الفوج 3

الفوج 5

الفوج 6

الفوج 8

الفوج 7

إقتصاد ك /كسري/ق1

جبر /بوصبيعات /ق2

إحتماالت /لعزي/ق3

10,00 -9,00

جبر /بوصبيعات /ق1

إقتصاد ك/كسري/ق2

محاسبة ت /كواشي/ق3

إحتماالت /لعزي/ق4

11,00 -10,00

محاسبة ت /كواشي/ق1

إحتماالت /لعزي/ق2

إقتصاد ك/كسري/ق3

جبر /بوصبيعات /ق4

جبر  /يسعد/ق5

إحتماالت /لعزي/ق1

محاسبة ت /كواشي/ق2

جبر  /بوصبيعات /ق3

إقتصاد ك /كسري /ق4

إنجليزية  /بوكاف/ق 5جبر  /يسعد/ق7

إقتصاد كلي  /قوادري  /مدرج 2

تحليل رياضي  /3سكري  /مدرج 1

إقتصاد كلي  /قوادري  /مدرج 1

األحد

تحليل رياضي  /3سكري  /مدرج 2

12,00 -11,00

ت رياضي/سكري/مدرج( 1ساعة ونصف)
إحتماالت /عرفاوي /مدرج ( 2ساعة ونصف)

15,30 -14,00
17,00-15,30
9,00 -8,00

ت رياضي/عسالة/ق1

جبر  /يسعد/ق4

إحتماالت /لعزي/ق5

محاسبة ت /زعيش/ق7

10,00 -9,00

جبر  /يسعد/ق1

رياضي/عسالة/ق4

محاسبة ت /زعيش/ق5

إحتماالت /لعزي/ق7

11,00 -10,00

محاسبة ت /زعيش/ق1

إحتماالت /لعزي/ق4

ت رياضي/عسالة/ق5

جبر  /يسعد/ق7

12,00 -11,00

إحتماالت /لعزي/ق1

محاسبة ت /زعيش/ق4

جبر /يسعد /ق5

ت رياضي/عسالة/ق7

إنجليزية  /بوكاف/ق11

إقتصاد ك /كسري/ق2

فرنسية  /قلي /ق2
إنجليزية  /بوكاف/ق2

إقتصاد ك /كسري/ق3
فرنسية  /قلي /ق3

17,00-15,30

فرنسية  /عمارة /ق11
إقتصاد ك /كسري/ق3

إنجليزية  /بوكاف/ق3

9,00 -8,00

جبر خطي  / 2بوشالغم  /مدرج 1

إنجليزية  /بوكاف/ق6
فرنسية  /عمارة /ق6

إحتماالت /لعزي/ق5

إحتماالت / 2عرفاوي  /مدرج 2

إنجليزية  /بوكاف/ق5

جبر خطي  / 2بوشالغم  /مدرج 2

12,00 -11,00

إحتماالت /عرفاوي /مدرج ( 2ساعة ونصف)

17,00-15,30

9,00 -8,00

األربعاء

10,00 -9,00

إقتصاد ك/بوشربة/ق2
إحتماالت /لعزي/ق2

إحتماالت /لعزي/ق7

إنجليزية  /قريد/ق8

فرنسية  /عمارة /ق9

ترياضي  /3عسالة /ق1

إقتصاد ك /بوشربة/ق7

فرنسية  /عمارة /ق8

إنجليزية  /قريد/ق9

جبر/بوصبيعات/ق1

ت رياضي  /3عسالة/ق3

إحتماالت /لعزي/ق9

محاسبة ت /منصري/ق1

إحتماالت /ميراجي/ق3

إقتصاد ك/بوشربة/ق9

إحتماالت /ميراجي/ق1

محاسبة ت /منصري/ق 3

11,00 -10,00

فرنسية  /قلي /ق2

إنجليزية  /قريد/ق7

إقتصاد ك/بوشربة/ق8

12,00 -11,00

إنجليزية  /قريد/ق2

فرنسية  /قلي /ق7

إحتماالت /لعزي/ق8

15,30 -14,00

إقتصاد ك/بوشربة /مدرج ( 1ساعة ونصف)

17,00-15,30

إعالم آلي  / 3عيوني  /مدرج ( 1ساعة ونصف)

إقتصاد ك /نايت/ق9

جبر/بوصبيعات/ق3

إحتماالت /ميراجي/ق4

محاسبة ت/منصري/ق5

محاسبة ت /منصري/ق4

إحتماالت/ميراجي/ق5

ت رياضي/عسالة/ق4

جبر/بوصبيعات/ق5

جبر /بوصبيعات/ق4

إعالم آلي  / 3عيوني  /مدرج ( 2ساعة ونصف)

تحليل رياضي  /3سكري  /مدرج 2

ت رياضي/سكري/مدرج ( 1ساعة ونصف)
إحتماالت /عرفاوي /مدرج ( 1ساعة ونصف)

ت رياضي/بن شتاح/ق8

15,30 -14,00

فرنسية  /عمارة /ق8

فرنسية  /عمارة /ق9

إقتصاد كلي  /قوادري  /مدرج 2

إقتصاد كلي  /قوادري  /مدرج 1

إقتصاد ك /كسري/ق2

10,00 -9,00
11,00 -10,00

إنجليزية  /بوكاف/ق 7إقتصاد ك/نايت/ق8

تحليل رياضي  /3سكري  /مدرج 1

فرنسية  /قلي /ق5

إحتماالت / 2عرفاوي  /مدرج 1

فرنسية  /عمارة /ق 5إقتصاد ك/نايت/ق7

جبر  /يسعد/ق8

إنجليزية  /قريد/ق9

إحتماالت /عرفاوي /مدرج ( 2ساعة ونصف)

إحتماالت /عرفاوي /مدرج ( 2ساعة ونصف)
إقتصاد ك /كسري/مدرج ( 2ساعة ونصف)

15,30 -14,00

الثالثاء

الفوج 11

فرنسية  /عمارة /ق7

محاسبة ت /كواشي/ق4

9,00 -8,00

اإلثنين

الفوج 9

الفوج 10

الفوج 12

الفوج 13

إقتصاد ك/نايت/ق5

الفوج 14

الفوج 15

إنجليزية  /قريد/ق8

الفوج 16

جبر  /يسعد/ق9

فرنسية  /قلي /ق7
إحتماالت /لعزي/ق7
ت رياضي /بن شتاح/ق1

إنجليزية  /بوكاف/ق7

إنجليزية  /بوكاف/ق11

ت رياضي/بن شتاح/ق4

ت رياضي/سكري/ق1

إنجليزية  /بوكاف/ق11

إحتماالت/ميراجي/ق1

ت رياضي /بن شتاح/ق9

إحتماالت /لعزي7/
فرنسية  /قلي /ق11

فرنسية  /قلي /ق11
إحتماالت /لعزي/ق5

إحتماالت/ميراجي/ق8
ت رياضي /سكري/ق4
محاسبة ت/زعيش/ق4

محاسبة ت/زعيش/ق1

محاسبة ت /زعيش/ق9

محاسبة ت/زعيش/ق8

ت رياضي/سكري/ق8

إحتماالت/ميراجي/ق4

إحتماالت /ميراجي/ق9
ت رياضي/عسالة/ق9

إقتصاد ك /كسري/مدرج ( 1ساعة ونصف)

إعالم آلي  / 3عيوني  /مدرج ( 2ساعة ونصف)

إعالم آلي  / 3عيوني  /مدرج ( 1ساعة ونصف)

إحتماالت / 2عرفاوي  /مدرج ( 2ساعة ونصف)

جبر خطي  / 2بوشالغم  /مدرج 1

إحتماالت / 2عرفاوي  /مدرج 1

إحتماالت / 2عرفاوي  /مدرج 2

جبر خطي  / 2بوشالغم  /مدرج 2

ت رياضي/عسالة/ق5

ت رياضي /بن شتاح/مدرج ( 3ساعة ونصف)
إحتماالت / 2عرفاوي  /مدرج ( 2ساعة ونصف)

إقتصاد ك/نايت/ق1
إقتصاد ك/نايت/ق1

