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 2021 جاوفً 28 جاوفً إلى الخمٍض 10الذراطت الحضىرٌت مه األحذ       (أربعت أفىاج )ثاوٍت جذع مشتزن علىم تجارٌت 

 األٌام 09.00—8.00 10.00---09.00 11.00---10.00 12.00---11.00 13.00---12.00 14.00---13.00 15.00---14.00 16.00---15.00 17.00---16.00

 

 04 + 03: األفىاج

 2مىهجٍت البحث 

بىبعاٌت حظان . د

 A14 :المذرج 

 02 + 01: األفىاج

 2مىهجٍت البحث 

بىبعاٌت حظان . د

 A14 :المذرج 

  02 + 01: األفىاج

رٌاضٍاث المؤطظت 

 رواسلً محمذ. د

 A14 :المذرج 

  02 + 01: األفىاج

رٌاضٍاث المؤطظت 

 رواسلً محمذ. د

 A14 :المذرج 

 01: الفىج

 بىبعاٌت. ، د1التصاد كلً 

 J04: الماعت

 01: الفىج

 بىبعاٌت. ، د1التصاد كلً 

 J04: الماعت
 02 + 01: األفىاج

 بلعباص رابح .د.أ، 01التصاد كلً 

 A14 :المذرج 

 02 + 01: األفىاج

 بلعباص رابح .د.أ، 01التصاد كلً 

 A14 :المذرج

األحذ 

  04 + 03: األفىاج 

 رواسلً محمذ. د، رٌاضٍاث المؤطظت

 A14 :المذرج 

  04 + 03: األفىاج

 رواسلً محمذ. د، رٌاضٍاث المؤطظت

 A14 :المذرج 

 04 + 03: األفىاج

خزخاع طامٍت . د، 3إحصاء 

 A17: المذرج 

 04 + 03: األفىاج

خزخاع طامٍت . د، 3إحصاء 

 A17: المذرج 

 02 + 01: األفىاج

خزخاع طامٍت . د، 3إحصاء 

 A17: المذرج 

 02 + 01: األفىاج

خزخاع طامٍت . د، 3إحصاء 

 A17: المذرج 

 

 04 + 03: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 A14 :المذرج 

 04 + 03: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 A14 :المذرج 

 02 + 01: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 A14 :المذرج 

 02 + 01: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 A14 :المذرج 

 االثىٍه

  

  03: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

  03: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

 02: األفىاج

التصاد ومذي وأطىاق رأص المال 

 طعذون رفٍك. د

 J04: الماعت

 01: األفىاج

التصاد ومذي وأطىاق رأص المال 

 طعذون رفٍك. د

 J04: الماعت

 04: األفىاج

التصاد ومذي وأطىاق رأص المال 

 طعذون رفٍك. د

 J04: الماعت

 03: األفىاج

التصاد ومذي وأطىاق رأص المال 

 طعذون رفٍك. د

 J04: الماعت

 02: الفىج

خزخاع . د، 3إحصاء 

 J03: الماعت

 03: الفىج

خزخاع . د، 3إحصاء 

 J03: الماعت

 04: الفىج

خزخاع . د ، 3إحصاء 

 J03: الماعت

 01: الفىج

خزخاع . د، 3إحصاء 

 J03: الماعت

 04 + 03: األفىاج

تظٍٍز المؤطظت 

خلٍلً أحمذ . د

 A14 :المذرج 

 04 + 03: األفىاج

تظٍٍز المؤطظت 

خلٍلً أحمذ . د

 A14 :المذرج 

 04: الفىج

د مصطفاوي الطٍب ، 1التصاد كلً 

 J04: الماعت

 04: الفىج

د مصطفاوي الطٍب ، 1التصاد كلً 

 J04: الماعت

 الثالثاء 

 

 02: الفىج

 بذرووً. د، تظٍٍز المؤطظت

 J04: الماعت

 01: الفىج

 به اعمارة. د، تظٍٍز المؤطظت

 J04: الماعت

 04: الفىج

 خلٍلً. د، تظٍٍز المؤطظت

 J04: الماعت

 02 + 01: األفىاج

خلٍلً أحمذ . د، تظٍٍز المؤطظت

 A14 :المذرج 

 02 + 01: األفىاج

خلٍلً أحمذ . د، تظٍٍز المؤطظت

 A14 :المذرج 

 02: الفىج

 د مصطفاوي الطٍب ، 1التصاد كلً 

 J07: الماعت
 02: الفىج

 1التصاد كلً 

 د مصطفاوي الطٍب 

 J07: الماعت

 03: الفىج

 خلٍلً. د، تظٍٍز المؤطظت

 J06: الماعت

 

 02 + 01: األفىاج

د وىٌباث عبذ المادر .أ، إوجلٍشٌت

 A17: المذرج 

 04 +03: األفىاج

د وىٌباث عبذ المادر .أ، إوجلٍشٌت

 A17: المذرج 

  02: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J03: الماعت 

  02: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J03: الماعت 

 02 + 01: األفىاج

التصاد ومذي وأطىاق رأص المال 

فٍشىع حمشة . د

 A14 :المذرج

 02 + 01: األفىاج

 لزٌىً عبٍذ. ، د02إعالم ألً 

 A17: المذرج 

 04 +03: األفىاج

 02إعالم ألً 

 لزٌىً عبٍذ. د

 A17: المذرج 

 04 +03: األفىاج

التصاد ومذي وأطىاق رأص المال 

فٍشىع حمشة . د

 A17: المذرج

األربعاء 

 
 03: الفىج

 بذرووً.، د1التصاد كلً 

 J05: الماعت

  03: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J03: الماعت 

  03: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J03: الماعت 

  

  04: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

  04: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

 03: الفىج

 بذرووً.، د1التصاد كلً 

 J03: الماعت

  02: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

  02: األفىاج

بذار عاشىر . د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

 04 + 03: األفىاج

 بلعباص رابح .د.أ، 01التصاد كلً 

 A14 :المذرج 

 04 + 03: األفىاج

 بلعباص رابح .د.أ، 01التصاد كلً 

 A14 :المذرج 

الخمٍض 

 

  01: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J05 : الماعت 

  01: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J05 : الماعت 

  04: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J05 : الماعت

  04: األفىاج

مخىخ رسٌمت . د، رٌاضٍاث المؤطظت

 J05 : الماعت 

  01: األفىاج

 بحزي علً. د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

  01: األفىاج

 بحزي علً. د، محاطبت تحلٍلٍت

 J04: الماعت 

 

 
 
 
 
 




