
 

  

 10الفوج  9الفوج  8الفوج  7الفوج  6الفوج  5الفوج  4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج  المجموعة األولى

 األحد

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  شينار سامية نفس د.م الـدخل إلى علـــــــــــــــــــمــــــــــــــــ 00: 08 - 30: 09

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إلى علم االجتماع د. لخضر بن ساهلمــــــــــــــــــــــــــــدخل  30: 09 - 00: 11

12 :30 - 11 :00   

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 03تطبيق ق 
  

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 06تطبيق ق 

 لغة اجنبية
 أ/ 

 07تطبيق ق 
  

 لغة اجنبية
 أ/ 

 10تطبيق ق 

14 :00 - 12 :30 
 مدارس و مناهج

 أ/

 01تطبيق ق

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 02تطبيق ق

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 03تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 04تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 05تطبيق ق

 لغة اجنبية
 أ/ 

 06تطبيق ق 
 

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 08تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 09تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 10تطبيق ق

15 :30 - 14 :00 
 مدخل الى الفلسفة

 أ/ 

 01تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/ 

 02تطبيق ق 
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 04تطبيق ق

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 05تطبيق ق
 

 إعالم آلي
 أ/ 

 07تطبيق ق

 لغة اجنبية
  أ/ 

 08تطبيق ق 

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 09تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 /أ

 10تطبيق ق

17 :00 - 15 :30           

 اإلثنين

09 :30 - 08 :00 
 الفرد والثقافة

 أ/ 

 01تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/

 02تطبيق ق

 لغة اجنبية
 أ/ 

 03تطبيق ق 

 إعالم آلي
 أ/ 

 04تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/

 05تطبيق ق 

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 06تطبيق ق

 علم االجتماعمدخل الى 
 أ/

 07تطبيق ق 

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 08تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 09تطبيق ق 

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 10تطبيق ق

11 :00 - 09 :30 
 إحصاء وصفي

 أ/ 

 01تطبيق ق

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 02تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/  

 03تطبيق ق 

 مدارس و مناهج
 أ/

 04ق  تطبيق

 لغة اجنبية
 أ/ 

 05تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 06تطبيق ق 

 مدخل إلى علم النفس
  أ/

 07تطبيق ق

 الفرد والثقافة
  أ/

 08تطبيق ق 

 مدخل إلى علم النفس
  أ/

 09تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/ 

 10تطبيق ق 

12 :30 - 11 :00     

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 05تطبيق ق 
     

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إلى الفلسفة د. محـمد الشريفمـــــــــــــدخل  30: 12 - 00: 14

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  عرعار آنس .د  مدخل الى االقتصاد 00: 14 - 30: 15

17 :00 - 15 :30           

 الثالثاء

 مولود محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أ.د سعادةالفرد والثقافة   00: 08 - 30: 09

11 :00 - 09 :30 
 مدخل إلى األنثروبولوجيا

 أ/ 

 01تطبيق ق 

 إعالم آلي
  أ/ 

 02تطبيق ق
 

 لغة اجنبية
 أ/ 

 04تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 05تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/

 06ق  تطبيق

 مدارس و مناهج
 أ/

 07تطبيق ق 

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 08تطبيق ق 

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 09تطبيق ق 

 مدارس و مناهج
  أ/ 

 10تطبيق ق 

12 :30 - 11 :00 
 إعالم آلي

 أ/ 

 01تطبيق ق

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 02تطبيق ق 

 مدارس و مناهج
 أ/

 03تطبيق ق 

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 04ق تطبيق

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 05تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 06تطبيق ق 

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 07تطبيق ق 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/ 

 08تطبيق ق 

 إعالم آلي
 أ/ 

 09تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 10تطبيق ق 

14 :00 - 12 :30 
 مدخل إلى علم النفس

 أ/
 01تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/  

 02تطبيق ق

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 03تطبيق ق 

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 04تطبيق ق
 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/ 

 06تطبيق ق 

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 07تطبيق ق 

 إعالم آلي
 أ/ 

 08تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/

 09تطبيق ق 
 

15 :30 - 14 :00   

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 03تطبيق ق 
       

17 :00 - 15 :30           

 األربعاء

09 :30 - 08 :00      

 مدخل الى الفلسفة
 أ/

 06تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 07تطبيق ق 

 مدارس و مناهج
 أ/

 08تطبيق ق 

 لغة اجنبية
 أ/  

 03تطبيق ق 

 مدخل الى الفلسفة
 أ/  

 05تطبيق ق 

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طبشوشمـــــــــــدارس و منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج د.  30: 09 - 00: 11

12 :30 - 11 :00 
 لغة اجنبية

 أ/ 

 01تطبيق ق

 الفرد والثقافة
 أ/

 02تطبيق ق

 االجتماعمدخل الى علم 
 أ/

 03تطبيق ق 

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 04تطبيق ق 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 05تطبيق ق 

 إعالم آلي
 أ/ 

 06تطبيق ق
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ/  

 08تطبيق ق 

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 09تطبيق ق 

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 10تطبيق ق 

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عوفيأ.د   األنثروبولوجيامـــــــــــــــــــــــــــدخل إلى  30: 12 - 00: 14

15 :30 - 14 :00 
 مدخل الى علم االجتماع

 أ/

 01تطبيق ق 

 لغة اجنبية
 أ/ 

 02تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 10تطبيق ق 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 04تطبيق ق

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 05تطبيق ق 
 

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 07تطبيق ق 
   

17 :00 - 15 :30           



 

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج  15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج  المجموعة الثانية

 األحد

09 :30 - 08 :00  

 مدارس و مناهج
 أ/ 

 02تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 03تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/ 

 04تطبيق ق

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 05تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 06تطبيق ق

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 07تطبيق ق 
 

 مدارس و مناهج
 أ/ 

 09تطبيق ق

 والثقافة الفرد
 أ/ 

 10تطبيق ق

11 :00 - 09 :30 
 لغة اجنبية

 أ/ 

 01تطبيق ق
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 03تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 04تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 05تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/ 

 06تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/ 

 07تطبيق ق

 مدارس و مناهج
 أ/ 

 08تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 09ق تطبيق

 مدارس و مناهج
 أ/ 

 10تطبيق ق

12 :30 - 11 :00 
 مدخل إلى علم النفس

 أ/

 01تطبيق ق

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 02تطبيق ق
     

 إحصاء وصفي
 أ/

 08تطبيق ق
  

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر د. لخضر بن ساهل إلى علم االجتماعمــــــــــــــــــــــــــــدخل  30: 12 - 00: 14

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  عرعار آنس .د  مدخل الى االقتصاد 00: 14 - 30: 15

17 :00 - 15 :30    
 مدخل الى الفلسفة

 أ/ 

 04تطبيق ق
 

 لغة اجنبية
 أ/ 

 06تطبيق ق
    

 اإلثنين

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  شينار ساميةد.  ــــم النفسإلى علــــــــــــــ مـــــــــــــــــدخل 00: 08 - 30: 09

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إلى الفلسفة د. مـحمد الشريفمـــــــــــــدخل  30: 09 - 00: 11

12 :30 - 11 :00 
 مدخل الى الفلسفة

 أ/ 

 01تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 02تطبيق ق

 لغة اجنبية
 أ/ 

 03تطبيق ق
       

14 :00 - 12 :30 
 إحصاء وصفي

 أ/ 

 01تطبيق ق

 الفلسفةمدخل الى 
 أ/ 

 02تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 03تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/ 

 04تطبيق ق 

 لغة اجنبية
 أ/ 

 05تطبيق ق
 

 مدخل إلى علم النفس
 أ/ 

 07تطبيق ق

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 08تطبيق ق

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 09تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 10تطبيق ق 

15 :30 - 14 :00  

 لغة اجنبية
 أ/ 

 02تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/ 

 03تطبيق ق 

 إعالم آلي
 أ/ 

 04تطبيق ق

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 05تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 06تطبيق ق

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 07تطبيق ق

 مدخل إلى علم النفس
 أ/  
 08تطبيق ق

 مدخل الى الفلسفة
 أ/ 

 09تطبيق ق

 الى الفلسفةمدخل 
 أ/ 

 10تطبيق ق

17 :00 - 15 :30           

 الثالثاء

09 :30 - 08 :00 
 الفرد والثقافة

 أ/ 
 01تطبيق ق

 
 مدارس و مناهج

 أ/ 
 03تطبيق ق

 لغة اجنبية
 أ/ 

 04تطبيق ق

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 05تطبيق ق 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 06تطبيق ق 
  

 والثقافة الفرد
 أ/ 

 09تطبيق ق
 

11 :00 - 09 :30 
 مدخل إلى األنثروبولوجيا

 أ/ 

 03تطبيق ق 
         

 مولود محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  أ.د سعادة الفرد والثقافة 00: 11 - 30: 12

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عوفيأ.د  األنثروبولوجيا مـــــــــــــــــــــــــــدخل إلى  30: 12 - 00: 14

15 :30 - 14 :00  

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 02تطبيق ق 
 

 مدخل إلى علم النفس
  أ/

 04تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 05تطبيق ق 

 مدخل إلى علم النفس
 أ/

 06تطبيق ق

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 07تطبيق ق

 لغة اجنبية
 أ/  

 08تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/ 

 09تطبيق ق 

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 10تطبيق ق 

17 :00 - 15 :30  
 إحصاء وصفي

 أ/ 

 02تطبيق ق
    

 لغة اجنبية
 أ/ 

 07تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 08تطبيق ق 
 

 إلى علم النفس مدخل
 أ/ 

 10تطبيق ق

 األربعاء

09 :30 - 08 :00 
 إعالم آلي

  أ/ 

 01تطبيق ق

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 02تطبيق ق 
    

 مدخل الى علم االجتماع
 أ/

 04تطبيق ق 
 

 إحصاء وصفي
 أ/سنقوقة أمال

 09تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 10تطبيق ق

11 :00 - 09 :30 
 االجتماعمدخل الى علم 

 أ/

 01تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 02تطبيق ق

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 03تطبيق ق

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 04تطبيق ق 

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 05تطبيق ق

 مدخل الى الفلسفة
 حارش وهيبة أ/ 

 06تطبيق ق

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 07تطبيق ق

 إعالم آلي
 أ/ 

 08تطبيق ق

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 مهدي عبيد أ/

 09تطبيق ق 

 إحصاء وصفي
 أ/ 

 10تطبيق ق

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طبشوشمـــــــــــدارس و منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج د.  00: 11 - 30: 12

14 :00 - 12 :30 
 مدارس و مناهج

 أ/

 01تطبيق ق
 

 مدخل إلى األنثروبولوجيا
 أ/ 

 03تطبيق ق 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 04تطبيق ق

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 05تطبيق ق

 األنثروبولوجيامدخل إلى 
 أ/ 

 06تطبيق ق 

 إعالم آلي
 أ/ 

 07تطبيق ق
 

 لغة اجنبية
  أ/ 

 09تطبيق ق

 لغة اجنبية
 أ/ 

 10تطبيق ق

15 :30 - 14 :00   
 مدخل إلى علم النفس

  أ/

 03تطبيق ق
 

 مدارس و مناهج
 أ/

 09تطبيق ق

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 06تطبيق ق
 

 الفرد والثقافة
 أ/ 

 08تطبيق ق
  

17 :00 - 15 :30        
 مدخل إلى األنثروبولوجيا

 أ/

 08تطبيق ق 
  


