
المادة أستاذتعيين المقياسالفوجالسنةالمادة شفرةالقاعةالتوقيتاليوماأليام

الزهراء فاطمة يعيشالتوثيق لغات02+01 فوج8B 211LS2ق12:30-08/05/201611:00األحد1

يوسف حنطابلي(اختيارية مادة )الخلدوني الفكر01الفوج05J220LS2+04 القاعة12:30-08/05/201611:00األحد1

كريم مناصرالقديم المغرب حضارة و تاريخ01 الفوج18H211LS2+17 القاعة12:30-08/05/201611:00األحد1

كريم مناصرالقديم المغرب حضارة و تاريخ02الفوج20H211LS2 القاعة12:30-08/05/201611:00األحد1

كريم مناصرالقديم المغرب حضارة و تاريخ03الفوج23H211LS2 القاعة12:30-08/05/201611:00األحد1

يوسف حنطابلي(اختيارية مادة )الخلدوني الفكر02الفوج07J220LS2+06 القاعة12:30-08/05/201611:00األحد1

وعلي فاضل بنالمتخصصة الوابوغرافيا و البيبيوغرافيا02+01 فوج8B218LS2ق12:30-09/05/201611:00 اإلثنين2
دليلة بوجناحالحديث الجزائر تاريخ01 الفوج18H213LS2+17 القاعة12:30-09/05/201611:00 اإلثنين2
دليلة بوجناحالحديث الجزائر تاريخ02الفوج20H213LS2 القاعة12:30-09/05/201611:00 اإلثنين2
دليلة بوجناحالحديث الجزائر تاريخ03الفوج23H213LS2 القاعة12:30-09/05/201611:00 اإلثنين2
الكريم عبد تفرقنيتالتلفزيوني و االذاعي التحرير فنيات01الفوج05J213LS2+04 القاعة12:30-09/05/201611:00 اإلثنين2
الكريم عبد تفرقنيتالتلفزيوني و االذاعي التحرير فنيات02الفوج07J213LS2+06 القاعة12:30-09/05/201611:00 اإلثنين2
وعلي فاضل بنالمخطوطات و الوثائق ترميم و صيانة02+01 فوج8B212LS2ق12:30-10/05/201611:00الثالثاء3
فتيحة حبيش(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية01 الفوج18H215LS2+17 القاعة12:30-10/05/201611:00الثالثاء3
فتيحة حبيش(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية02الفوج20H215LS2 القاعة12:30-10/05/201611:00الثالثاء3
فتيحة حبيش(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية03الفوج23H215LS2 القاعة12:30-10/05/201611:00الثالثاء3
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رشيد شيخيالبحث تقنيات و مناهج01الفوج05J215LS2+04 القاعة12:30-10/05/201611:00الثالثاء3
رشيد شيخيالبحث تقنيات و مناهج02الفوج07J215LS2+06 القاعة12:30-10/05/201611:00الثالثاء3
أحمد عصمانيالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ01 الفوج18H214LS2+17 القاعة12:30-11/05/201611:00األربعاء4
أحمد عصمانيالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ02الفوج20H214LS2 القاعة12:30-11/05/201611:00األربعاء4
أحمد عصمانيالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ03الفوج23H214LS2 القاعة12:30-11/05/201611:00األربعاء4
سعاد لعبيدي(اختيارية. م ) الخلدوني الفكلر02+01 فوج8B219LS2ق12:30-11/05/201611:00األربعاء4
فتيحة  روابحمعاصرة دولية و وطنية قضايا01الفوج05J217LS2+04 القاعة12:30-11/05/201611:00األربعاء4
فتيحة  روابحمعاصرة دولية و وطنية قضايا02الفوج07J217LS2+06 القاعة12:30-11/05/201611:00األربعاء4
حميدة فورالي(اختيارية مادة )العثمانية الدولة02+01 الفوج18H217LS2 القاعة12:30-12/05/201611:00الخميس 5
حميدة فورالي(اختيارية مادة )العثمانية الدولة3الفوج23H217LS2 القاعة12:30-12/05/201611:00الخميس 5
فتيحة  روابحاالعالم نظريات02+01 فوج8B214LS2ق12:30-12/05/201611:00الخميس 5
نزيهة وهابياالتصال و االعالم تكنولوجيا01الفوج05J212LS2+04 القاعة12:30-12/05/201611:00الخميس 5
نزيهة وهابياالتصال و االعالم تكنولوجيا02الفوج07J212LS2+06 القاعة12:30-12/05/201611:00الخميس 5
سهام مقدماالسالمي المغرب حضارة و تاريخ01 الفوج18H212LS2+17 القاعة14:30-15/05/201613:00 األحد6
سهام مقدماالسالمي المغرب حضارة و تاريخ02الفوج20H212LS2 القاعة14:30-15/05/201613:00 األحد6
سهام مقدماالسالمي المغرب حضارة و تاريخ03الفوج23H212LS2 القاعة14:30-15/05/201613:00 األحد6
سليم كحالنالجزائر في االرشيفية المؤسسات02+01 فوج8B215LS2ق14:30-15/05/201613:00 األحد6
بوسيافة ولد رشيدالجزائر تاريخ مصادر01 الفوج18H216LS2+17 القاعة14:30-16/05/201613:00اإلثنين7
بوسيافة ولد رشيدالجزائر تاريخ مصادر02الفوج20H216LS2 القاعة14:30-16/05/201613:00اإلثنين7
الرحمان عبد نشاديإعالمية تشريعات01الفوج05J214LS2+04 القاعة14:30-15/05/201613:00 األحد6
الرحمان عبد نشاديإعالمية تشريعات02الفوج07J214LS2+06 القاعة14:30-15/05/201613:00 األحد6
بوسيافة ولد رشيدالجزائر تاريخ مصادر03الفوج23H216LS2 القاعة14:30-16/05/201613:00اإلثنين7
إلهام بوثلجياالتصال و االعالم علوم إلى مدخل01الفوج05J211LS2+04 القاعة14:30-16/05/201613:00اإلثنين7
إلهام بوثلجياالتصال و االعالم علوم إلى مدخل02الفوج07J211LS2+06 القاعة14:30-16/05/201613:00اإلثنين7
الزهراء فاطمة يعيشالتوثيق و المعلومات تكنولوجيا02+01 فوج8B 213LS2ق14:30-16/05/201613:00اإلثنين7



فائزة بوشيبةبشرية جغرافيا01 الفوج18H221LS2+17 القاعة14:30-17/05/201613:00الثالثاء8
فائزة بوشيبةبشرية جغرافيا02الفوج20H221LS2 القاعة14:30-17/05/201613:00الثالثاء8
فائزة بوشيبةبشرية جغرافيا03الفوج23H221LS2 القاعة14:30-17/05/201613:00الثالثاء8
أحمد سيد نقازالبحث تقنيات و مناهج02+01 فوج8B217LS2ق14:30-17/05/201613:00الثالثاء8
مصطفى هللا حاج(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علم01الفوج05J218LS2+04 القاعة14:30-17/05/201613:00الثالثاء8
مصطفى هللا حاج(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علم02الفوج07J218LS2+06 القاعة14:30-17/05/201613:00الثالثاء8
النور عبد بعزيز آيت(اختيارية. م )المعاصر العربي  العالم01 الفوج18H220LS2+17 القاعة14:30-18/05/201613:00األربعاء9
النور عبد بعزيز آيت(اختيارية. م )المعاصر العربي  العالم02الفوج20H220LS2 القاعة14:30-18/05/201613:00األربعاء9
النور عبد بعزيز آيت(اختيارية. م )المعاصر العربي  العالم03الفوج23H220LS2 القاعة14:30-18/05/201613:00األربعاء9
القادر عبد عميمر(اختيارية مادة )القانونية العلوم إلى مدخل01الفوج05J219LS2+04 القاعة14:30-18/05/201613:00األربعاء9
القادر عبد عميمر(اختيارية مادة )القانونية العلوم إلى مدخل02الفوج07J219LS2+06 القاعة14:30-18/05/201613:00األربعاء9

كمال بومنير(اختيارية مادة ) األوروبية النهضة01 الفوج18H218LS2+17 القاعة14:30-19/05/201613:00الخميس10
كمال بومنير(اختيارية مادة ) األوروبية النهضة02الفوج20H218LS2 القاعة14:30-19/05/201613:00الخميس10
كمال بومنير(اختيارية مادة ) األوروبية النهضة03الفوج23H218LS2 القاعة14:30-19/05/201613:00الخميس10


