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E07م.ر.اق نقدي أسعودي. د1ف

E08اق جزائريزواق. د2ف

3I05إحصاء مجناح فؤاد. أ3ف

E10ت املؤسسةحجاب. أد4ف

E11ت املؤسسةبرو. د5ف

E12رياضيات مقريد. د6ف

1E13اق كلي بلعباس. أد7ف

A20رياضيات مبن يوسف. د1فE07ت املؤسسةحجاب. أد1ف3I05إحصاء بن محاد. د1ف

E08ت املؤسسةحجاب. أد2ف3E08إحصاء بن محاد. د2فI06م.ر.اق نقدي أسعودي. د2ف

A20رياضيات مبن يوسف. د3فE09م.ر.اق نقدي أسعودي. د3فE09ت املؤسسةحجاب. أد3ف

E10م.ر.اق نقدي أسعودي. د4فI06رياضيات مبن يوسف. د4ف

1E07اق كلي قرين. د5فE13رياضيات مقريد. د5ف

3A20إحصاء جاب هللا. أد6فE12ت املؤسسةبرو. د6ف

E11رياضيات معماري. أد7ف3E13إحصاء قطوش. د7ف

3E13إحصاء جاب هللا. أد8فE14رياضيات معماري. أد8ف

1E13اق كلي طيبي. أد1ف

E14رياضيات مبن لخضر. د2ف

E05اق جزائريناجم. د3ف

3E11إحصاء بوعزيز. د5ف

E15م.ر.اق نقدي أبن دقفل. أد7ف

A20اق جزائريمغني. أ8ف

E14اق جزائريناجم. د1ف

1E15اق كلي الحاج موس ى. أ2ف

1E04اق كلي الحاج موس ى. أ3ف

E10اق جزائريناجم. د4ف1E10اق كلي الحاج موس ى. أ4ف3E10إحصاء بوعزيز. د4ف

E11م.ر.اق نقدي أبن دقفل. أد5فE11اق جزائريمغني. أ5ف

E11م.ر.اق نقدي أبن دقفل. أد6فE12اق جزائريمغني. أ6ف1E12اق كلي بلعباس. أد6ف

E13اق جزائريمغني. أ7فE13ت املؤسسةغانم. د7ف

E14ت املؤسسةغانم. د8ف1E04اق كلي بلعباس. أد8فE14م.ر.اق نقدي أبن دقفل. أد8ف

01A20اعالم الي  01 فصيلة

A20 01اعالم الي  بختي. أ 02 فصيلة E05تسيير املؤسسةبرو. د

01فصيلة  01فصيلة 

بختي. أA20تسيير املؤسسة 01 فصيلة
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02فصيلة 02فصيلة 

رياضيات 

املؤسسة
E05

01A20اقتصاد كلي 

مغني. أ
اقتصاد 
جزائري

02 فصيلة02 فصيلة

02 فصيلة

سعودي. د01 فصيلة

01فصيلة 01فصيلة 

02 فصيلة

02فصيلة 

E05

بن محاد. د

01فصيلة 01فصيلة 

عماري. أد

01اقتصاد كلي  طيبي. أد 01 فصيلة01 فصيلة

17:00--15:30 09:30--08:00

بشيري . أ

حمزة
A20لغة أجنبية

A20منهجية البحث

A20منهجية البحثأوصيف. د 01 فصيلة

02 فصيلة02 فصيلة

01 فصيلة

01فصيلة 

حجاب. أد

رياضيات 

املؤسسة

11:00--09:30

زواق. د
اقتصاد 
جزائري

A20 01 فصيلة

01اقتصاد كلي بلعباس. أد

A20

03E05إحصاء 

02فصيلة 

03A20إحصاء 

02 فصيلة

بن لخضر. د

02فصيلة  02فصيلة 

بشيري . أ

حمزة

02 فصيلة

02فصيلة 

بلعباس. أد02 فصيلة

12:30--11:0014:00--12:3015:30--14:00

اقتصاد نقدي 

وأسواق رأس 

املال

A20

E05 01اقتصاد كلي 

اقتصاد نقدي 

وأسواق رأس 

املال

بن دقفل. أد 02 فصيلة

01فصيلة 

أوصيف. د

02فصيلة 01فصيلة 

جاب هللا. أد

02فصيلة 02فصيلة 

الثالثاء

02فصيلة 

الاثنين

طيبي. أد A20

ألاربعاء

01 فصيلة

الاحد

A20لغة أجنبية E05E05




