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المجموعة 1
الفوج 2

الفوج 1

10,30 -8,30
12,30-10,30
15,00 -13,00
17,00-15,00
9,30 -8,00
 11,00 -9,30تحليل رياضي/سكري /ق1
 12,30 -11,00تحليل مالي/كسري /ق1

الفوج 3

15,30 -14,00
17,00-15,30
9,30 -8,00
 11,00 -9,30اعالم الي/حمانة/مخبر1
 12,30 -11,00احتماالت /2عطاءهللا /ق1

فرنسية /3عمارة( /عن بعد)

جغرافيا اقتصادية /مزوز/عن بعد

فرنسية / 3قلي(/عن بعد)
انجليزية / 3قريد(/عن بعد)

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

الفوج 4
انجليزية / 3قريد(/عن بعد)
فرنسية / 3قلي(/عن بعد)

تحليل رياضي  /3سكري أمين /مدرج 2
اعالم الي/حمانة/مخبر1
تحليل مالي/كسري /ق5
اقتصاد جزئي/بوشربة /ق 8
تحليل رياضي/سكري /ق5

15,30 -14,00
17,00-15,30

الفوج 8

انجليزية /3بوكاف(/عن بعد)
جغرافيا اقتصادية /مزوز/عن بعد
فرنسية / 3عمارة( /عن بعد)

انجليزية /3بوكاف(/عن بعد)

اقتصاد جزئي/نايت /ق 8
اعالم الي/حمانة/مخبر1

تحليل مالي/كسري /مدرج 2
اعالم الي /3حمانة/مدرج 2
تحليل رياضي/سكري /ق1
تحليل مالي/كسري /ق1

تحليل رياضي / 3سكري أمين /مدرج 2
اعالم الي/عيوني/مخبر1
تحليل مالي/زعيش /ق5
اقتصاد جزئي/بوشربة /ق 8
تحليل رياضي/سكري /ق5

اقتصاد جزئي/بوشربة /ق 8
اعالم الي/عيوني/مخبر1

تحليل مالي/كسري /مدرج 2
اعالم الي /3عيوني/مدرج 2
جبرخطي / 2بوشالغم/مدرج 2
تحليل رياضي/بن شتاح /ق7
احتماالت /2عطاءهللا /ق1
جبر خطي/بوصبيعات/ق 7
اعالم الي/حمانة/مخبر1

جبر خطي/بوصبيعات/ق 8
تحليل رياضي/بن شتاح /ق8
جبر خطي/بوصبيعات/ق 1
اقتصاد جزئي/نايت /ق 1

15,30 -14,00
17,00-15,30
9,30 -8,00
11,00 -9,30
12,30 -11,00
 15,30 -14,00جبر خطي/بوصبيعات /ق 1
 17,00-15,30اقتصاد جزئي/محبوب /ق 1
9,30 -8,00
11,00 -9,30
12,30 -11,00

الفوج 5

الفوج 6

السنة الجامعية 2023-2022
المجموعة 2
الفوج 7

اعالم الي/عيوني/مخبر1
احتماالت /2غوار /ق1
احتماالت /2غوار /ق7
اقتصاد جزئي/محبوب /ق 5
تحليل مالي/زعيش /ق7
جبر خطي/بوصبيعات /ق 5
احتماالت /2عطاء هللا/مدرج 1
اقتصاد جزئي / 1محبوب/مدرج 1

احتماالت /2غوار /ق9
اقتصاد جزئي/نايت /ق 5
تحليل مالي/زعيش /ق9
جبر خطي/بوصبيعات/ق 5
جبرخطي /2بوشالغم/مدرج 2
تحليل رياضي/بن شتاح /ق7
احتماالت /2غوار /ق1
جبر خطي/بوشالغم/ق 7
اعالم الي/عيوني/مخبر1

تحليل مالي/زعيش /ق8
احتماالت /2غوار /ق8
اقتصاد جزئي / 1محبوب/مدرج 2
احتماالت /2عطاء هللا/مدرج 2

تحليل مالي/زعيش /ق8
احتماالت /2غوار /ق8
جبر خطي/بوشالغم/ق 8
تحليل رياضي/بن شتاح /ق8

