
 

 

 

 

 11الفوج  9الفوج  8الفوج  7الفوج  6الفوج  5الفوج  4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج  المجموعة األولى

 األحد

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    حواس خضرة/ د  علوم التربية مدخل إلى 00: 08 - 30: 09

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  فاتح بعيط/ دمدخل الى علم السكان  30: 09 - 00: 11

12 :30 - 11 :00 
 مدخل إلى علوم التربية

 11تطبيق ق

 مجاالت العلوم االجتماعية

 12تطبيق ق 

 ء استدالليإحصا

 13طبيق ق ت

 مدخل إلى علوم التربية

 14قتطبيق 

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 15طبيق قت

  مدخل إلى علم السكان

 16تطبيق ق 

 لغة اجنبية
 

 17تطبيق ق 

  لسكانمدخل إلى علم ا

 18طبيق ق ت

 مدارس و مناهج

 19تطبيق ق 

 لغة اجنبية

 11تطبيق ق 

 مدارس و مناهج 30: 12 - 00: 14

 11طبيق قت

 مدارس و مناهج

 12طبيق قت

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 13طبيق ق ت

 مجاالت العلوم االجتماعية

 14تطبيق ق

 إعالم آلي

 15تطبيق ق

 لغة اجنبية

 16تطبيق ق 

 مجاالت العلوم االجتماعية

 17تطبيق ق 

 مدخل إلى علوم التربية
 

 18تطبيق ق 

 مع المعلوماتمدخل إلى مجت

 19تطبيق ق

  مدخل إلى علم السكان

 11طبيق ق ت

15 :30 - 14 :00           

17 :00 - 15 :30           

 اإلثنين

09 :30 - 08 :00 
 مدخل إلى األرطوفونيا

 11طبيق قت

 إحصاء استداللي

 12ق قطبيت

  مدخل إلى علم السكان

 13طبيق ق ت

 إعالم آلي

 14طبيق قت

 مدارس و مناهج

 15طبيق ق ت

 مدخل إلى األرطوفونيا

 16طبيق قت

 إعالم آلي

 17طبيق قت

 مدارس و مناهج

 18ق طبيق ت

 مجاالت العلوم االجتماعية

 19طبيق ق ت

 مدارس و مناهج

 11طبيق ق ت

11 :00 - 09 :30 
 إحصاء استداللي

 11طبيق قت

 مدخل إلى األرطوفونيا

 12طبيق قت

 إعالم آلي

 13طبيق ق ت

 مدارس و مناهج

 14طبيق ق ت

 لغة اجنبية

 15طبيق ق ت

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 16طبيق ق ت

 مدارس و مناهج

 17طبيق ق ت

 مجاالت العلوم االجتماعية

 18طبيق ق ت

 مدخل إلى األرطوفونيا

 19طبيق قت

 وم االجتماعيةمجاالت العل

 11تطبيق ق 

 لغريبي محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/ مـــــــــــدارس و منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج د 00: 11 - 30: 12

 محــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــرقنفود  اعيةمجاالت العلوم االجتم 30: 12 - 00: 14

15 :30 - 14 :00       

 
 
 

   

17 :00 - 15 :30 
          

 الثالثاء

09 :30 - 08 :00  
11 :00 - 09 :30            

12 :30 - 11 :00            

 إعالم آلي 30: 12 - 00: 14

 01تطبيق ق

 مدخل إلى علوم التربية

 12طبيق قت

 مدخل إلى علوم التربية

 03تطبيق ق 

 مدخل إلى األرطوفونيا

 14تطبيق ق

 مدخل إلى علوم التربية

   115طبيق ق ت

 مجاالت العلوم االجتماعية

 16طبيق ق ت

 إحصاء استداللي

 17طبيق ق ت

 إعالم آلي

 18طبيق قت

 مدخل إلى علوم التربية

 19طبيق ق ت

 مدخل إلى األرطوفونيا

 11طبيق قت

 الجزائر الثقافي تاريخ   00: 14 - 30: 15
 مولود /د.أ  

 
   الكبيــــــــر  المدرج محــــــــــاضرة

17 :00 - 15 :30           

 األربعاء

 
 
 

09 :30 - 08 :00 
 مجاالت العلوم االجتماعية

 11طبيق ق ت

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 12تطبيق ق

 مدخل إلى األرطوفونيا

 13طبيق ق ت

  ل إلى علم السكانمدخ

 14تطبيق ق 

 مجاالت العلوم االجتماعية

 15طبيق ق ت

 مدخل إلى علوم التربية

 16طبيق ق ت

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 17طبيق ق ت
 لغة اجنبية

 

 18تطبيق ق 

 لغة اجنبية

 19طبيق ق تأ

 مدخل إلى علوم التربية

 11طبيق ق ت

 صاحبي   محـــــــــــاضرة المدرج الكبيـــــــــــــــر  /د مدخل إلى مجتمع المعلومات 30: 09 - 00: 11

12 :30 - 11 :00 

 مدخل إلى مجتمع المعلومات
 

 11تطبيق ق

 لغة اجنبية
 

 12تطبيق ق 

 مجاالت العلوم االجتماعية

 13طبيق ق ت

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 14طبيق قت

  مدخل إلى علم السكان

 15طبيق قت

 مدارس و مناهج

 16طبيق ق ت

 علوم التربية مدخل إلى

 17طبيق ق ت

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 18طبيق ق ت

 إحصاء استداللي

 19طبيق ق ت

 إحصاء استداللي

 11طبيق ق ت

14 :00 - 12 :30    
  

      

15 :30 - 14 :00           

 الخميس

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج  الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  األرطوفونيا  خل إلىمد 00: 08 - 30: 09

11 :00 - 09 :30 
 لغة اجنبية

     11طبيق ق ت
  مدخل إلى علم السكان

 12طبيق ق ت

 و مناهجمدارس 

 13طبيق ق ت

 لغة اجنبية

 4تطبيق ق
 إحصاء استداللي

 15طبيق قت

 إعالم آلي

 16تطبيق ق

 مدخل إلى األرطوفونيا

 17طبيق قت

 إحصاء استداللي

 18طبيق ق ت

  انمدخل إلى علم السك

 19طبيق ق ت

 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 11طبيق قت

12 :30 - 11 :00 
 مدخل إلى علم السكان 

 11طبيق ق ت
 إعالم آلي

 12طبيق قت

 لغة اجنبية

 13طبيق ق ت

 إحصاء استداللي

 14قطبيق ت

 مدخل إلى األرطوفونيا

 15طبيق قت

 إحصاء استداللي

 16تطبيق ق 

 مدخل إلى علم السكان 

 17طبيق ق ت

 مدخل إلى األرطوفونيا

 18طبيق قت

 إعالم آلي

 19طبيق قت

 إعالم آلي

 11ق



 

 

 21الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج  15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج  المجموعة الثانية

 األحد

09 :30 - 08 :00 
 مدخل إلى األرطوفونيا

 11طبيق قت

 مدارس و مناهج

 12طبيق قت
 إحصاء استداللي

  13طبيق قت
 مدخل إلى علوم التربية

 15طبيق قت
 إعالم آلي

 16طبيق قت
 لغة اجنبية

 17طبيق قت
 مدارس و مناهج

 18طبيق قت
  مدخل إلى علم السكان

 19طبيق ق ت
 التربية مدخل إلى علوم

 11طبيق قت

11 :00 - 09 :30 
 لغة اجنبية

 11طبيق قت

  مدخل إلى علم السكان

 12طبيق ق ت
 مدخل إلى علوم التربية

 13طبيق قت
 إحصاء استداللي

 14طبيق قت
 إعالم آلي

 15طبيق قت
 مدارس و مناهج

 16طبيق قت
 مدارس و مناهج

 17طبيق قت
 لغة اجنبية

 18طبيق قت
 مدارس و مناهج

 19طبيق قت
 مدارس و مناهج

 11طبيق قت

 لغريبي محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/ ــــــــدارس و منـــــاهج دمـــ 00: 11 - 30: 12

 ـــــــــرمحـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قنفود / د  مجاالت العلوم االجتماعية 30: 12 - 00: 14

15 :30 - 14 :00   
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 13طبيق قت
 مدارس و مناهج

   14طبيق قت
  مدخل إلى علم السكان

    17طبيق قت

17 :00 - 15 :30 
          

 اإلثنين

 محـــــــــــــــــــــــاضرة المدرج الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    حواس خضرة /د  إلى علوم التربيةمدخل  00: 08 - 30: 09

 محــــاضرة المدرج الكبيــــــر فاتح بعيط/د مدخل إلى علم السكان  30: 09 - 00: 11

12 :30 - 11 :00 
 مدخل إلى علوم التربية

 11قطبيق ت

 إعالم آلي

 12طبيق قت
 لغة اجنبية

 13طبيق قت
 إعالم آلي

 14تطبيق ق
 مدارس و مناهج

 15طبيق قت
 إحصاء استداللي

 16طبيق قت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 17طبيق قت
 ةمجاالت العلوم االجتماعي

 18طبيق ق ت
 إحصاء استداللي

 19طبيق قت
 مجاالت العلوم االجتماعية

 11طبيق ق ت

 إحصاء استداللي 30: 12 - 00: 14

 11طبيق قت

 مدخل إلى علوم التربية

 12طبيق قت
 إعالم آلي

 13بيق قطت
 مجاالت العلوم االجتماعية

 14طبيق ق ت
 لغة اجنبية

 15طبيق قت
  مدخل إلى علم السكان

 16طبيق ق ت
 إحصاء استداللي

 17طبيق قت
  مدخل إلى علم السكان

 18ق طبيق ت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 19طبيق قت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 11طبيق قت

15 :30 - 14 :00 
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 11طبيق قت
       

 مجاالت العلوم االجتماعية

  19طبيق ق ت

17 :00 - 15 :30           

 الثالثاء

09 :30 - 08 :00           

11 :00 - 09 :30           

12 :30 - 11 :00  

 مولود سعادة محــــــــاضرة المدرج الكبيـــــــر/ د.أ الثقافي  الجزائر تاريخ 30: 12 - 00: 14
 

15 :30 - 14 :00 
 إعالم آلي

 المدرج الكبير

 لغة اجنبية

 12تطبيق ق
 مجاالت العلوم االجتماعية

 13طبيق ق ت
 مدخل إلى علوم التربية

 14طبيق قت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 15طبيق قت
 مدخل إلى علوم التربية

 16طبيق قت
 دخل إلى علوم التربيةم

 17طبيق قت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 18طبيق قت
 مدخل إلى علوم التربية

 19طبيق قت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 11طبيق قت

17 :00 - 15 :30    
 ل إلى األرطوفونيامدخ

 14طبيق قت
 مجاالت العلوم االجتماعية

 15طبيق ق ت
 لغة اجنبية

 16طبيق قت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 17طبيق قت
 مدخل إلى علوم التربية

  18طبيق قت
 إعالم آلي

 لمدرج الكبيرا

 األربعاء

 مدخل إلى    00: 08 - 30: 09
مجتمع 

   المعلومات
   الكبيــــــر المدرج محـــــــاضرة صاحبي/ د

11 :00 - 09 :30 
 مجاالت العلوم االجتماعية

 11طبيق ق ت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 12طبيق قت
 ارس و مناهجمد

 13طبيق قت
  مدخل إلى علم السكان

 14طبيق ق ت
 إحصاء استداللي

 15طبيق قت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 16ط بيق قت
 مجاالت العلوم االجتماعية

 17طبيق قت
 إعالم آلي

 18طبيق قت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 19تطبيق ق
 لغة اجنبية

 11طبيق قت

12 :30 - 11 :00           

14 :00 - 12 :30 
 مدارس و مناهج

 11طبيق قت

 إحصاء استداللي

 12طبيق قت
  مدخل إلى علم السكان

 13طبيق ق ت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 14طبيق قت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 15طبيق قت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

  16طبيق قت
 مدخل إلى مجتمع المعلومات

 18طبيق قت
 إعالم آلي

 19تطبيق ق
 إحصاء استداللي

 11طبيق قت

15:30 - 14 :00           

 الخميس

09 :30 - 08 :00 
  مدخل إلى علم السكان

 11طبيق ق ت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 12طبيق قت
 مدخل إلى األرطوفونيا

 13طبيق قبت
 بيةلغة اجن

 14طبيق قت

  مدخل إلى علم السكان
 

 15تطبيق ق 

 مجاالت العلوم االجتماعية

 16طبيق ق ت
 إعالم آلي

 17طبيق قت

 إحصاء استداللي
 

 18تطبيق ق

 لغة اجنبية

 19يق قطبت
  مدخل إلى علم السكان

 11طبيق ق ت

   الكبيــــــــر المدرج محـــــــــاضرة إلى األرطوفونيا مـــــــــــــدخل    30: 09 - 00: 11

12 :30 - 11 :00  
 مجاالت العلوم االجتماعية

         10طبيق ق ت


