
المادة أستاذتعيين المقياسالتخصصالفوجالسنةالمادة شفرةالقاعةالتوقيتاليوماأليام

الرحمان عبد فضيليالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع19ف212L1-C إس05+04 القاعة14:30-08/05/201613:00األحد1

الرحمان عبد فضيليالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع20ف212L1-C إس20+06 القاعة14:30-08/05/201613:00األحد1

القادر عبد بوعقادةمناهج و مدارسمشترك جذع19ف211L1-C م05+04 القاعة14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

القادر عبد بوعقادةمناهج و مدارسمشترك جذع20ف211L1-C م20+06 القاعة14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

القادر عبد بوعقادةمناهج و مدارسمشترك جذع18+17ف211L1-C م05المدرج14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

القادر عبد بوعقادةمناهج و مدارسمشترك جذع16+15ف211L1-C م06المدرج14:30-09/05/201613:00 اإلثنين2

الرحمان عبد فضيليالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع18+17ف212L1-C إس05المدرج14:30-08/05/201613:00األحد1

الرحمان عبد فضيليالمعلومات مجتمع إلى مدخلمشترك جذع16+15ف212L1-C إس06المدرج14:30-08/05/201613:00األحد1

أحمد عصمانيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع19ف221L1-C أس05+04 القاعة14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

أحمد عصمانيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع20ف221L1-C أس20+06 القاعة14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

أحمد عصمانيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع18+17ف221L1-C أس05المدرج14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

أحمد عصمانيالمعاصر الجزائر تاريخمشترك جذع16+15ف221L1-C أس06المدرج14:30-10/05/201613:00الثالثاء3

إيمان بهلولاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع19ف211L1-C أس05+04 القاعة14:30-11/05/201613:00األربعاء4
إيمان بهلولاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع20ف211L1-C أس20+06 القاعة14:30-11/05/201613:00األربعاء4
إيمان بهلولاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع18+17ف211L1-C أس05المدرج14:30-11/05/201613:00األربعاء4
إيمان بهلولاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخلمشترك جذع16+15ف211L1-C أس06المدرج14:30-11/05/201613:00األربعاء4
كمال بومنيركبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع19ف213L1-C إس05+04 القاعة14:30-12/05/201613:00الخميس 5

 االنسانية العلوم قسم
 العادية االمتحانــــات رزنامة

C مجموعة ليسانس األولى السنة 2016 - 2015 الثاني السداسي            

االجتماعية و االنسانية العلوم كلية



كمال بومنيركبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع20ف213L1-C إس20+06 القاعة14:30-12/05/201613:00الخميس 5
أنور الصالح محمد زموشيالحضارات تاريخمشترك جذع19ف211L1-C إس05+04 القاعة12:30-15/05/201611:00 األحد6
كمال بومنيركبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع18+17ف213L1-C إس05المدرج14:30-12/05/201613:00الخميس 5
أنور الصالح محمد زموشيالحضارات تاريخمشترك جذع20ف211L1-C إس20+06 القاعة12:30-15/05/201611:00 األحد6
أنور الصالح محمد زموشيالحضارات تاريخمشترك جذع18+17ف211L1-C إس05المدرج12:30-15/05/201611:00 األحد6
أنور الصالح محمد زموشيالحضارات تاريخمشترك جذع16+15ف211L1-C إس06المدرج12:30-15/05/201611:00 األحد6
كمال بومنيركبرى فلسفية مذاهبمشترك جذع16+15ف213L1-C إس06المدرج14:30-12/05/201613:00الخميس 5
الرحمان عبد فضيليالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع19ف212L1-C أس05+04 القاعة12:30-16/05/201611:00اإلثنين7
الرحمان عبد فضيليالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع20ف212L1-C أس20+06 القاعة12:30-16/05/201611:00اإلثنين7
الرحمان عبد فضيليالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع18+17ف212L1-C أس05المدرج12:30-16/05/201611:00اإلثنين7

الرحمان عبد فضيليالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيممشترك جذع16+15ف212L1-C أس06المدرج12:30-16/05/201611:00اإلثنين7

نورة نشاباآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع19ف222L1-C أس05+04 القاعة12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

نورة نشاباآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع20ف222L1-C أس20+06 القاعة12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

نورة نشاباآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع18+17ف222L1-C أس05المدرج12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

نورة نشاباآلثار علم إلى مدخلمشترك جذع16+15ف222L1-C أس06المدرج12:30-17/05/201611:00الثالثاء8

الطيب خليلآلي إعالممشترك جذع19فL1-C 212 م05+04 القاعة12:30-18/05/201611:00األربعاء9

الطيب خليلآلي إعالممشترك جذع20فL1-C 212 م20+06 القاعة12:30-18/05/201611:00األربعاء9

الطيب خليلآلي إعالممشترك جذع18+17فL1-C 212 م05المدرج12:30-18/05/201611:00األربعاء9

الطيب خليلآلي إعالممشترك جذع16+15فL1-C 212 م06المدرج12:30-18/05/201611:00األربعاء9


