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 االحد
9,00-
8,00 

ج م مج  1محاضرة  
01  

تاریخ الجزائر  
  المعاصر

 تاونزة/ أ

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

أ  09الفوج 
  اوقاسي

مدارس و مناھج 
أ       10الفوج 

  قوادري

مدخل لوسائل 
 11االعالم  الفوج 
  أ طفیاني

مدارس ومناھج 
أ  12الفوج 

  بلیلة

  

   
   

 االحد
09,00-
10,00 

ج م  1محاضرة  
  02مج

تنظیم و تسییر انظمة 
  المعلومات

 اوقاسي / أ

تاریخ الجزائر 
أ  1المعاصر الفوج 

  تاونزة

مدارس و مناھج 
أ       2الفوج 

  خالفي

تنظیم و تسییر 
 المعلوماتانظمة 
أ        3الفوج 

  شباحي.

مدخل لوسائل 
االعالم  الفوج 

  أ طفیاني 4

تاریخ الجزائر 
أ 5المعاصر الفوج 

  وابل

أ  6اعالم الي الفوج 
  حریزي

مدارس و مناھج 
أ       7الفوج 

  بلیلة

تاریخ الجزائر 
المعاصر الفوج 

  أ حمري 8
  

 األحــــد
10,00-
11,00 

ج م  1محاضرة   
  02مج

تاریخ الجزائر 
  المعاصر

 وابل/ د

  

تاریخ الجزائر 
أ  2المعاصر الفوج 

 تاونزة

مدارس و مناھج 
أ       3الفوج 

  خالفي

تنظیم و تسییر   
انظمة 

 المعلومات
. أ       4الفوج 

  أوقاسي

مدارس و مناھج 
أ       5الفوج 

  قوادري

أ  7اعالم الي الفوج 
  حریزي

تاریخ الجزائر 
 6المعاصر الفوج 

     أحمري

 االحد
11,00-
12,00 

 

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

أ بن  08الفوج 
 طیبة

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

  تیرانیم 2لفوج 

تاریخ الجزائر 
أ  3المعاصر الفوج 

  تاونزة

مدارس و 
      4مناھج الفوج 

  أ حمري

مدخل لوسائل 
 5االعالم  الفوج 

  أ طفیاني

أ  1اعالم الي الفوج 
  حریزي

تنظیم و تسییر   
 انظمة المعلومات

. أ      7الفوج 
  أوقاسي

  

اعالم الي 
أ  09الفوج 

 مرج

  االحد
12,00-
13,00 

ج م  1محاضرة  
  01مج

تنظیم و تسییر انظمة 
  المعلومات

 اوقاسي / أ

تاریخ الجزائر 
 09المعاصر الفوج 

  أ اوفة

مدخل لوسائل 
 10االعالم  الفوج 
  أ بن میلود

و مناھج  مدارس
أ       11الفوج 

  خالفي

تاریخ الجزائر 
المعاصر الفوج 

  أ وابل 12

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

أ  13الفوج 
  تیرانیم

   

 

 

اعالم الي 
 16الفوج

 أمرج 

  االحد
13,00-
14,00 

 

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

أ بن  11الفوج 
 طیبة

مدخل لوسائل 
االعالم  الفوج 

  أ بن میلود13

تاریخ الجزائر 
المعاصر الفوج 

  أ وابل 4

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

. أ   5الفوج
  تیرانیم

أ  02اعالم الي الفوج 
  حریزي

تاریخ الجزائر 
 7المعاصر الفوج 

  أ حمري

  

اعالم الي 
 14الفوج 
 مرج

  االحد
14,00-
15,00 

 
تاریخ الجزائر 
 10المعاصر الفوج 

  أ حمري

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

أ بن  12الفوج 
  طیبة

  

مدارس ومناھج 
أ  08الفوج 

 وابل

  

أ  13الفوج  اعالم الي
 حریزي

  

اعالم الي 
 15الفوج

 مرج

 االحد
15,00-
16,00 

 
تاریخ الجزائر 
 13المعاصر الفوج 

  أ حمري

  

مدارس و 
       1مناھج الفوج 

 أ وابل

  

أ  11اعالم الي الفوج 
 حریزي
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 االثنیـن
9,00-
8,00 

ج م مج  1محاضرة 
02  

  مدخل لوسائل  االعالم
 قوطال/د

  

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

أ قویدیر  06الفوج 
 جلول

  

   
   

 االثنین
09,00-
10,00 

ج م مج  1محاضرة 
01  

  مدخل لوسائل  االعالم
 قوطال/د

مدخل لوسائل 
 09االعالم  الفوج 
  أ طفیاني

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

 أ قویدیر 14الفوج 
  جلول

تاریخ الجزائر 
المعاصر الفوج 

  أ دوحة 11

مدخل لوسائل 
االعالم  الفوج 

  أ بلحوت16

مدارس و مناھج 
أ       13الفوج 

  بودانة

أ  12اعالم الي الفوج 
  معیوف

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

أ  10لفوج 
  مساعدیة

  

اعالم الي 
 15الفوج

 مرج 

  االثنیـن
10,00-
11,00 

مدخل لوسائل االعالم  
 أ طفیاني 12الفوج 

تنظیم و تسییر 
 انظمة المعلومات

  أ قویدیر 01الفوج 

تنظیم و تسییر 
 علوماتانظمة الم
أ  15الفوج 

  مساعدیة

تاریخ الجزائر 
المعاصر الفوج 

  أ دوحة 14

مدارس و 
مناھج الفوج 

أ       16
  بودانة

مدخل لوسائل 
االعالم  الفوج 

أ عبد الرزاق 07
  سعید

  

مدخل لوسائل 
أ 06االعالم  الفوج
 بلحوت

  

اعالم الي 
 05الفوج 

 أمرج

 الاثنین
11,00-
12,00 

تنظیم و تسییر انظمة 
 16الفوج  المعلومات

 أمساعدیة

مدخل لوسائل 
أ 02االعالم  الفوج 

  بلحوت

تاریخ الجزائر 
 15المعاصر الفوج 

  أ دوحة

مدارس و مناھج 
أ       14الفوج 

  بودانة

مدخل لوسائل 
االعالم  الفوج 

  أ طفیاني 1

مدخل لوسائل 
االعالم  الفوج 

أ عبد الرزاق 08
  سعید 

أ  04اعالم الي الفوج 
  معیوف

مدارس و مناھج 
أ       06الفوج 

  عماني

  

اعالم الي 
-أ 10الفوج

 مرج 

  االثنین
12,00-
13,00 

   
مدخل لوسائل 

 03االعالم  الفوج 
 بلحوت

مدارس و مناھج 
أ       15الفوج 

  بودانة

  

تاریخ الجزائر 
المعاصر الفوج 

 أ دوحة 16
  

أ  08اعالم الي الفوج 
 معیوف

  

 

  االثنین
13,00-
14,00 

 

مدارس و مناھج 
أ       09الفوج 

 بودانة

مدخل لوسائل 
أ 15االعالم  الفوج 

  بلحوت

مدخل لوسائل 
 14االعالم  الفوج 

  بلحوت

  

   
أ  03اعالم الي الفوج 

 معیوف

  

 االثنین
14,00-
15,00 

ج م مج  1محاضرة 
01  

  مدخل لعلم االثار
 قبوب/د

  

  

  

 

 

محاضرة 1 ج م 
 مج 02

 مدارس ومناھج
 د/لعقاقنة

 االثنین

15,00-
16,00 

ج م مج  1محاضرة 
01  

  مدارس ومناھج
 لعقاقنة/د

  
          

ج م  1محاضرة 
  02مج 

  مدخل لعلم االثار
  قبوب/د

  

 


