
2020/2019الس نة اجلامعية 

G7 13القاعة جلطي ع.أ 1احصاءG7 13القاعة مجعي س.أ 1اقتصاد جزيئ

G8 14القاعة حلميي و.أ 1اقتصاد جزيئG8 14القاعة جلطي ع.أ 1احصاء

G315القاعة 1 حماس بة عامةG315القاعة قوراري م.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G416القاعة قوراري م.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG416القاعة 1 حماس بة عامة

G517القاعة 1 حماس بة عامةG517القاعة أ وخبيت ر.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G618القاعة أ وخبيت ر.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG618القاعة 1 حماس بة عامة

G1 13القاعة بن شرية أ .أ 1لغة اجنبيةG113القاعة بن عامر س.أ مدخل لالقتصاد

G214القاعة بن عامر س.أ مدخل لالقتصادG2 14القاعة بن شرية أ .أ 1لغة اجنبية

G915القاعة أ وخبيت ر.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG9 15القاعة 1لغة اجنبية

G10 16القاعة 1لغة اجنبيةG1016القاعة قوراري م.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G11 17القاعة مجعي س.أ 1اقتصاد جزيئG1117القاعة أ وخبيت ر.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G12 18القاعة 1لغة اجنبيةG12 18القاعة مجعي س.أ 1اقتصاد جزيئ

G311القاعة بدي ن.أ مدخل لالقتصادG3 11القاعة بلحاج م.أ 1اقتصاد جزيئG3 11القاعة بن شرية أ .أ 1لغة اجنبية

G4 12القاعة بلحاج م.أ 1اقتصاد جزيئG4 12القاعة بن شرية أ .أ 1لغة اجنبيةG412القاعة حلول ا .أ مدخل لالقتصاد

G5 13القاعة بن شرية أ .أ 1لغة اجنبيةG513القاعة بدي ن.أ مدخل لالقتصادG5 13القاعة بلحاج م.أ 1اقتصاد جزيئ

G9 14القاعة بن عزة ه.أ 1احصاءG9 14القاعة رشيفي أ .أ 1رايضياتG914القاعة 1 حماس بة عامة

G1015القاعة 1 حماس بة عامةG10 15القاعة بن عزة ه.أ 1احصاءG10 15القاعة رشيفي أ .أ 1رايضيات

G11 16القاعة رشيفي أ .أ 1رايضياتG1116القاعة 1 حماس بة عامةG11 16القاعة بن عزة ه.أ 1احصاء

G5 11القاعة جلطي ع.أ 1احصاءG5 11القاعة قادة قلوشة م.أ 1رايضياتG111القاعة بلحرش ر.أ 1 حماس بة عامةG111القاعة أ وخبيت ر.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G12 12القاعة قادة قلوشة م.أ 1رايضياتG12 12القاعة جلطي ع.أ 1احصاءG212القاعة أ وخبيت ر.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG212القاعة بلحرش ر.أ 1 حماس بة عامة

G913القاعة صاري ن.أ مدخل لالقتصادG9 13القاعة مجعي س.أ 1اقتصاد جزيئG3 13القاعة طالب د.أ 1احصاءG3 13القاعة 1رايضيات

G10 14القاعة مجعي س.أ 1اقتصاد جزيئG1014القاعة صاري ن.أ مدخل لالقتصادG4 14القاعة قادة قلوشة م.أ 1رايضياتG4 14القاعة طالب د.أ 1احصاء

G11 15القاعة 1لغة اجنبيةG1115القاعة بن عامر س.أ مدخل لالقتصادG7 15القاعة 1لغة اجنبيةG7 15القاعة قادة قلوشة م.أ 1رايضيات

G616القاعة بن عامر س.أ مدخل لالقتصادG6 16القاعة 1لغة اجنبيةG8 16القاعة 1رايضياتG8 16القاعة 1لغة اجنبية

G1 17القاعة رشيفي أ .أ 1رايضياتG1 17القاعة بلحاج م.أ 1اقتصاد جزيئG1 17القاعة بن عزة ه.أ 1احصاء

G2 18القاعة بلحاج م.أ 1اقتصاد جزيئG2 18القاعة بن عزة ه.أ 1احصاءG2 18القاعة رشيفي أ .أ 1رايضيات

G6 19القاعة بن عزة ه.أ 1احصاءG6 19القاعة رشيفي أ .أ 1رايضياتG6 19القاعة بلحاج م.أ 1اقتصاد جزيئ

G720القاعة قوراري م.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG720القاعة حلول ا .أ مدخل لالقتصادG720القاعة 1 حماس بة عامة

G822القاعة حلول ا .أ مدخل لالقتصادG822القاعة 1 حماس بة عامةG822القاعة قوراري م.أ اترخي الوقائع الاقتصادية

G1223القاعة 1 حماس بة عامةG1223القاعة قوراري م.أ اترخي الوقائع الاقتصاديةG1223القاعة حلول ا .أ مدخل لالقتصاد
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