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قسم التكوين التحضيري
جدول إستعمال الزمن لطلبة السنة األولى تحضيري نمط حضوري  +عن بعد :السداسي األول CP1 S1

األيام

التوقيت

المجموعة 1
الفوج 1

السنة الدراسية 2023-2022

المجموعة 2
الفوج 3

الفوج 2

الفوج 4

المجموعة 3
الفوج 6

الفوج 5

الفوج 7

المجموعة 4
الفوج 9

الفوج 8

الفوج 11

الفوج 10

أسس القانون (عن بعد)/طويل

فرنسية/مضوي( /عن بعد)

فرنسية/بومزبر( /عن بعد)

انجليزية/بن غمراني( /عن بعد)

12,30-10,30

انجليزية/روباش( /عن بعد)

أسس القانون (عن بعد)/طويل

انجليزية/بن غمراني( /عن بعد)

فرنسية /بومزبر(/عن بعد)

15,00 -13,00

فرنسية/مضوي(/عن بعد)

انجليزية/روباش( /عن بعد)

أسس القانون (عن بعد)/طويل

السبت

10,30 -8,30

الفوج 12

أسس القانون (عن بعد)/طويل

17,00-15,00
تحليل رياضي / 1بركان/مدرج 1

األحد

9,30 -8,00
11,00 -9,30

تحليل رياضي /1بركان/مدرج 2

محاسبة مالية /1ين الشيخ/مدرج 1

12,30 -11,00

محاسبة مالية /1بن الشيخ/مدرج 2

اقتصاد عام /قوادري/مدرج 1

15,30 -14,00

اقتصاد عام /قوادري/مدرج 1

تحليل رياضي/قوري/ق 6
جبر/يسعد/ق6
اعالم آلي  /1لعماري /مخبر 2

اعالم آلي  /1لعماري /مخبر 2

جبر/لعشوري/ق 11

تحليل رياضي/قوري /ق 7

اعالم آلي  /1لعماري /مخبر 2

جبر /يسعد/ق 7

تحليل رياضي/قوري/ق 11

17,00-15,30

اإلثنين

9,30 -8,00

جبر/يسعد/ق 6

تحليل رياضي /بركان/مدرج 1

احصاء /1بوقرة /ق 11

محاسبة مالية /1بولمطارد /ق7

11,00 -9,30

احصاء /1بوقرة /ق 6

جبر/يسعد/ق 7

محاسبة مالية /1بولمطارد /ق11

تحليل رياضي /بركان/مدرج 2

محاسبة مالية/بن الشيخ /مدرج 1

12,30 -11,00

محاسبة مالية /1بولمطارد /ق6

احصاء /1بوقرة /ق 7

جبر/يسعد/ق 11

محاسبة مالية/بن الشيخ /مدرج 2

اقتصاد عام /شريط/مدرج 1

اقتصاد عام/شريط/مدرج 1

15,30 -14,00
17,00-15,30
جبر /علي خليل/مدرج 1

اقتصاد عام/قوادري /ق6

محاسبة مالية /1شمام /ق7

تحليل رياضي /1عسالة/ق11

11,00 -9,30

جبر /علي خليل/مدرج 2

إحصاء/مراجي /مدرج 1

تحليل رياضي /1عسالة/ق6

اقتصاد عام/قوادري/ق7

محاسبة مالية /1شمام /ق11

12,30 -11,00

إحصاء/مراجي /مدرج 2

إعــــــــــالم آلــــــــــــــــى /نموشي/مدرج 1

محاسبة مالية /1شمام /ق6

15,30 -14,00

إعــــــــــالم آلــــــــــــــــى /نموشي/مدرج 1

فلسفة/بلقاسيمي/مدرج 2

17,00-15,30

فلسفة/بلقاسيمي/مدرج 1

الثالثاء

9,30 -8,00

اعالم آلي  /1لعماري /مخبر2

األربعاء

9,30 -8,00

اعالم آلي /1بوصالح/مخبر2

اقتصاد عام/عبداوي/ق 7

تحليل رياضي /1عسالة/ق 11

جبر /علي خليل/مدرج 1

11,00 -9,30

تحليل رياضي /1عسالة/ق6

اعالم آلي /1بوصالح/مخبر2

اقتصاد عام/عبداوي/ق11

جبر /علي خليل/مدرج 2

إحصاء /1مراجي/مدرج 1

12,30 -11,00

اقتصاد عام/حمدي  /ق 6

تحليل رياضي /1عسالة/ق 7

اعالم آلي //1مخبر2

إحصاء /1مراجي/مدرج 2

إعــــــــــالم آلــــــــــــــــى /نموشي/مدرج 1

إعــــــــــالم آلــــــــــــــــى /نموشي/مدرج 1

15,30 -14,00

9,30 -8,00
11,00 -9,30
12,30 -11,00
15,30 -14,00
17,00-15,30

فلسفة/بلقاسيمي/مدرج 2

فلسفة/بلقاسيمي/مدرج 1

17,00-15,30

الخميس

تحليل رياضي /1عسالة/ق7

اقتصاد عام/قوادري/ق11

اقتصاد عام/غوري مريم/ق 1

اعالم آلي /1بوصالح/مخبر1

تحليل رياضي /1مزغيش /ق3

جبر /لعشوري/ق 4

احصاء /1ميريبوط/ق 5

محاسبة مالية /1شمام /ق6

احصاء وصفي/بوقرة/ق 7

محاسبة مالية /1بولمطارد/ق 8

اقتصاد عام /عبداوي /ق9

اعالم آلي Cyber//1

جبر/يسعد/ق 2

احصاء/منصري/ق 10

تحليل رياضي /1مزغيش /ق1

اقتصاد عام/غوري مريم/ق 2

اعالم آلي /1بوصالح/مخبر1

محاسبة مالية /1شمام /ق4

جبر /لعشوري/ق 5

احصاء /1ميريبوط/ق 6

اقتصاد عام /عبداوي/ق 7

احصاء وصفي/بوقرة/ق 8

محاسبة مالية /1بولمطارد/ق9

احصاء/منصري/ق 10

اعالم آلي Cyber//1

جبر/يسعد/ق 3

تحليل رياضي /1مزغيش /ق2

اقتصاد عام/غوري مريم/ق 3

احصاء /1ميريبوط/ق4

محاسبة مالية /1شمام /ق5

جبر /لعشوري/ق 6

محاسبة مالية /1بولمطارد/ق7

اقتصاد عام /عبداوي /ق 8

احصاء وصفي/بوقرة/ق9

جبر/يسعد/ق 10

احصاء/منصري/ق 1

اعالم آلي Cyber//1

