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G305القاعة بن أ محد دحو ر.أ مدخل لالقتصادG3 05القاعة قادة عيل ح.أ 1اقتصاد جزيئG3 05القاعة خدمي ر.أ 1لغة اجنبية

G4 06القاعة قادة عيل ح.أ 1اقتصاد جزيئG4 06القاعة خدمي ر.أ 1لغة اجنبيةG406القاعة بن أ محد دحو ر.أ مدخل لالقتصاد

G5 07القاعة خدمي ر.أ 1لغة اجنبيةG507القاعة بن أ محد دحو ر.أ مدخل لالقتصادG5 07القاعة قادة عيل ح.أ 1اقتصاد جزيئ

G908القاعة فروانة ح.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG9 08القاعة غامري و.أ 1رايضياتG908القاعة 1 حماس بة عامة

G1009القاعة 1 حماس بة عامةG1009القاعة فروانة ح.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG10 09القاعة خطاب ز.أ 1رايضيات

G11 12القاعة غامري و.أ 1رايضياتG1112القاعة 1 حماس بة عامةG1112القاعة فروانة ح.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G7 05القاعة 1لغة اجنبيةG7 05القاعة بولكيخة ل.أ 1اقتصاد جزيئ

G8 06القاعة بولكيخة ل.أ 1اقتصاد جزيئG8 06القاعة 1لغة اجنبية

G307القاعة 1 حماس بة عامةG307القاعة خاليص ع.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G408القاعة خاليص ع.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG408القاعة 1 حماس بة عامة

G509القاعة زاين ي.أ 1 حماس بة عامةG509القاعة رحوي ح.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G610القاعة رحوي ح.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG610القاعة زاين ي.أ 1 حماس بة عامة

G105القاعة بن ش هنو و.أ 1 حماس بة عامةG105القاعة بن منصور ع.أ مدخل لالقتصادG5 ينال أ .أ 1احصاء 05القاعة 1رايضيات 05G5القاعة ا 

G206القاعة بن منصور ع.أ مدخل لالقتصادG206القاعة بن ش هنو و.أ 1 حماس بة عامةG12 06القاعة 1رايضياتG12 ينال أ .أ 1احصاء 06القاعة ا 

G9 ينال أ .أ 1احصاء 07القاعة بولكيخة ل.أ 1اقتصاد جزيئ 07G9القاعة بن منصور ع.أ مدخل لالقتصاد07G9القاعة خدمي ر.أ 1لغة اجنبية 07G9القاعة ا 

G10 08القاعة خدمي ر.أ 1لغة اجنبيةG10 ينال أ .أ 1احصاء 08القاعة بن أ محد ج.أ مدخل لالقتصاد08G10القاعة بولكيخة ل.أ 1اقتصاد جزيئ 08G10القاعة ا 

G11 09القاعة زايين ن.أ 1اقتصاد جزيئG11 09القاعة س نويس ف.أ 1احصاءG11 09القاعة 1لغة اجنبيةG1109القاعة نوار س.أ مدخل لالقتصاد

G12 10القاعة 1لغة اجنبيةG12 10القاعة زايين ن.أ 1اقتصاد جزيئG610القاعة نوار س.أ مدخل لالقتصادG6 10القاعة 1لغة اجنبية

G1 05القاعة 1لغة اجنبيةG105القاعة رحوي ح.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G206القاعة رحوي ح.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG2 06القاعة 1لغة اجنبية

G3 ينال أ .أ 1احصاء 07القاعة 1رايضيات 07G3القاعة ا 

G4 08القاعة 1رايضياتG4 ينال أ .أ 1احصاء 08القاعة ا 

G7 09القاعة س نويس ف.أ 1احصاءG7 09القاعة 1رايضيات

G8 10القاعة 1رايضياتG8 10القاعة س نويس ف.أ 1احصاء

G1 05القاعة خطاب ز.أ 1رايضياتG1 05القاعة قادة عيل ح.أ 1اقتصاد جزيئG1 05القاعة س نويس ف.أ 1احصاء

G2 06القاعة قادة عيل ح.أ 1اقتصاد جزيئG2 06القاعة قادري ج.أ 1احصاءG2 06القاعة خطاب ز.أ 1رايضيات

G6 07القاعة قادري ج.أ 1احصاءG6 07القاعة خطاب ز.أ 1رايضياتG6 07القاعة قادة عيل ح.أ 1اقتصاد جزيئ

G708القاعة داكر ح.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG708القاعة بن أ محد دحو ر.أ مدخل لالقتصادG708القاعة 1 حماس بة عامة

G809القاعة بن أ محد دحو ر.أ مدخل لالقتصادG809القاعة 1 حماس بة عامةG809القاعة داكر ح.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G1210القاعة 1 حماس بة عامةG1210القاعة داكر ح.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG1210القاعة بن أ محد دحو ر.أ مدخل لالقتصاد
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