
2020/2019الس نة اجلامعية 

G105القاعة مزراوي م.أ 1 حماس بة عامةG105القاعة بن بوزاين ج.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G206القاعة فروانة ح.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG206القاعة مزراوي م.أ 1 حماس بة عامة

G3 07القاعة بوصاحل س.أ 1احصاءG3 07القاعة عاييش ش.أ 1رايضيات

G4 08القاعة عاييش ش.أ 1رايضياتG4 08القاعة بوصاحل س.أ 1احصاء

G7 09القاعة سلكة م.أ 1احصاءG7 09القاعة 1رايضيات

G8 12القاعة 1رايضياتG8 12القاعة سلكة م.أ 1احصاء

G1 05القاعة عاييش ش.أ 1رايضياتG1 05القاعة مرابط س.أ 1اقتصاد جزيئG1 05القاعة درار أ .أ 1احصاءG1 11القاعة 1لغة اجنبيةG111القاعة روان ب.أ مدخل لالقتصاد

G2 06القاعة مرابط س.أ 1اقتصاد جزيئG2 06القاعة درار أ .أ 1احصاءG2 06القاعة عاييش ش.أ 1رايضياتG212القاعة روان ب.أ مدخل لالقتصادG2 12القاعة 1لغة اجنبية

G6 07القاعة درار أ .أ 1احصاءG6 07القاعة عاييش ش.أ 1رايضياتG6 07القاعة مرابط س.أ 1اقتصاد جزيئG913القاعة جلطي ك.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG9 13القاعة 1لغة اجنبية

G708القاعة بن بوزاين ج.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG708القاعة العشعايش م.أ مدخل لالقتصادG708القاعة مزراوي م.أ 1 حماس بة عامةG10 14القاعة 1لغة اجنبيةG1014القاعة جلطي ك.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G809القاعة العشعايش م.أ مدخل لالقتصادG809القاعة مزراوي م.أ 1 حماس بة عامةG809القاعة بن بوزاين ج.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG11 15القاعة 1اقتصاد جزيئG1115القاعة اترخي الوقائع الاقتصادية

G1212القاعة عبد الالوي ش.أ 1 حماس بة عامةG1212القاعة بن بوزاين ج.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG1212القاعة روان ب.أ مدخل لالقتصادG12 16القاعة 1لغة اجنبيةG12 16القاعة 1اقتصاد جزيئ

G7 11القاعة 1لغة اجنبيةG7 11القاعة 1اقتصاد جزيئ

G8 12القاعة 1اقتصاد جزيئG8 12القاعة 1لغة اجنبية

G313القاعة بومجعة ش.أ 1 حماس بة عامةG313القاعة بن بوزاين ج.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G414القاعة بن بوزاين ج.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG414القاعة بومجعة ش.أ 1 حماس بة عامة

G515القاعة عبد الالوي ش.أ 1 حماس بة عامةG515القاعة جلطي ك.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G616القاعة جلطي ك.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG616القاعة عبد الالوي ش.أ 1 حماس بة عامة

G305القاعة روان ب.أ مدخل لالقتصادG3 05القاعة 1اقتصاد جزيئG3 05القاعة 1لغة اجنبية

G4 06القاعة 1اقتصاد جزيئG4 06القاعة 1لغة اجنبيةG406القاعة روان ب.أ مدخل لالقتصاد

G5 07القاعة 1لغة اجنبيةG507القاعة روان ب.أ مدخل لالقتصادG5 07القاعة 1اقتصاد جزيئ

G9 08القاعة درار أ .أ 1احصاءG9 08القاعة رشيفي أ .أ 1رايضياتG908القاعة خربوش م.أ مدخل لالقتصاد

G1009القاعة عبد الالوي ش.أ 1 حماس بة عامةG10 09القاعة درار أ .أ 1احصاءG10 09القاعة رشيفي أ .أ 1رايضيات

G11 10القاعة رشيفي أ .أ 1رايضياتG1110القاعة خربوش م.أ مدخل لالقتصادG11 10القاعة درار أ .أ 1احصاء

G5 11القاعة درار أ .أ 1احصاءG5 11القاعة حامك أ .أ 1رايضيات

G12 12القاعة رشيفي أ .أ 1رايضياتG12 12القاعة درار أ .أ 1احصاء

G91 حماس بة عامة

عبد الالوي .أ 

13القاعة 1اقتصاد جزيئ 13G9القاعة ش

G10 14القاعة 1اقتصاد جزيئG1014القاعة عالم ف.أ مدخل لالقتصاد

G11 15القاعة براهميي ز.أ 1لغة اجنبيةG1115القاعة عبد الالوي ش.أ 1 حماس بة عامة

G616القاعة عالم ف.أ مدخل لالقتصادG6 16القاعة براهميي ز.أ 1لغة اجنبية
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مزراوي م.أ 1 حماس بة عامة


