
المادة أستاذتعيين المقياسالتخصصالفوجالسنةالمادة شفرةالقاعةالتوقيتاليوماأليام

حدة عياش بنالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع12ف212L1-B إس18+17 القاعة14:30-08/05/201613:00األحد1

حدة عياش بنالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع14ف212L1-B إس19 القاعة14:30-08/05/201613:00األحد1

حدة عياش بنالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع13+09+08ف212L1-B إس03 المدرج14:30-08/05/201613:00األحد1

حدة عياش بنالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع11+10ف212L1-B إس04 المدرج14:30-08/05/201613:00األحد1

أحمد رميتةمناهج و مدارسمشترك جذع12ف211L1-B م18+17 القاعة14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

أحمد رميتةمناهج و مدارسمشترك جذع14ف211L1-B م19 القاعة14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

بشير مدينيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع12ف221L1-B أس18+17 القاعة14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

بشير مدينيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع14ف221L1-B أس19 القاعة14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

أحمد رميتةمناهج و مدارسمشترك جذع13+09+08ف211L1-B م03 المدرج14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

بشير مدينيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع13+09+08ف221L1-B أس03 المدرج14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

فتيحة أمراراالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع12ف211L1-B أس18+17 القاعة14:30-11/05/201613:00األربعاء4

فتيحة أمراراالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع14ف211L1-B أس19 القاعة14:30-11/05/201613:00األربعاء4

فتيحة أمراراالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع13+09+08ف211L1-B أس03 المدرج14:30-11/05/201613:00األربعاء4

فتيحة أمراراالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع11+10ف211L1-B أس04 المدرج14:30-11/05/201613:00األربعاء4

أحمد رميتةمناهج و مدارسمشترك جذع11+10ف211L1-B م04 المدرج14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

أحمد سيد نقازكبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع13+09+08ف213L1-B إس03 المدرج14:30-12/05/201613:00الخميس 5
أحمد سيد نقازكبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع12ف213L1-B إس18+17 القاعة14:30-12/05/201613:00الخميس 5
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نورة نشابالحضارات تاريخمشترك جذع13+09+08ف211L1-B إس03 المدرج12:30-15/05/201611:00 األحد6
نورة نشابالحضارات تاريخمشترك جذع11+10ف211L1-B إس04 المدرج12:30-15/05/201611:00 األحد6
نورة نشابالحضارات تاريخمشترك جذع12ف211L1-B إس18+17 القاعة12:30-15/05/201611:00 األحد6
بشير مدينيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع11+10ف221L1-B أس04 المدرج14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

نورة نشابالحضارات تاريخمشترك جذع14ف211L1-B إس19 القاعة12:30-15/05/201611:00 األحد6
حدة عياش بنالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع13+09+08ف212L1-B أس03 المدرج12:30-16/05/201611:00اإلثنين7
حدة عياش بنالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع12ف212L1-B أس18+17 القاعة12:30-16/05/201611:00اإلثنين7
حدة عياش بنالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع14ف212L1-B أس19 القاعة12:30-16/05/201611:00اإلثنين7

حدة عياش بنالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع11+10ف212L1-B أس04 المدرج12:30-16/05/201611:00اإلثنين7

أنور الصالح محمد زموشياآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع13+09+08ف222L1-B أس03 المدرج12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

أحمد سيد نقازكبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع14ف213L1-B إس19 القاعة14:30-12/05/201613:00الخميس 5
أحمد سيد نقازكبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع11+10ف213L1-B إس04 المدرج14:30-12/05/201613:00الخميس 5
أنور الصالح محمد زموشياآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع12ف222L1-B أس18+17 القاعة12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

أنور الصالح محمد زموشياآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع14ف222L1-B أس19 القاعة12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

أنور الصالح محمد زموشياآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع11+10ف222L1-B أس04 المدرج12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

محمد زيدانآلي إعالممشترك جذع12فL1-B 212 م18+17 القاعة12:30-18/05/201611:00األربعاء9

محمد زيدانآلي إعالممشترك جذع14فL1-B 212 م19 القاعة12:30-18/05/201611:00األربعاء9

محمد زيدانآلي إعالممشترك جذع13+09+08فL1-B 212 م03 المدرج12:30-18/05/201611:00األربعاء9

محمد زيدانآلي إعالممشترك جذع11+10فL1-B 212 م04 المدرج12:30-18/05/201611:00األربعاء9


