
المادة أستاذتعيين المقياسالتخصصالفوجالسنةالمادة شفرةالقاعةالتوقيتاليوماأليام

الدٌن نور إٌاللالمعاصر الجزائر تاريخ4SH+3 الفوج121L1-A أس02 المدرج12:30 -201811:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالمعاصر الجزائر تاريخ2SH+1 الفوج121L1-A أس03 المدرج12:30 -201811:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالمعاصر الجزائر تاريخ7SH الفوج121L1-A أس05+04 القاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالمعاصر الجزائر تاريخ8SH الفوج121L1-A أس03+02+01 القاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالمعاصر الجزائر تاريخ9SH الفوج121L1-A أس07+06 القاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالمعاصر الجزائر تاريخ10SH الفوج121L1-A أسالدراسات+ 08 القاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالمعاصر الجزائر تاريخ6SH+5 الفوج121L1-A أس04 المدرج12:30 -201811:00-01-14 األحد

محمد سعديالفلسفة إلى مدخل2SH+1 الفوج113L1-Aإس03 المدرج12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

محمد سعديالفلسفة إلى مدخل10SH الفوج113L1-Aإسالدراسات+ 08 القاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

محمد سعديالفلسفة إلى مدخل4SH+3 الفوج113L1-Aإس02 المدرج12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

محمد سعديالفلسفة إلى مدخل6SH+5 الفوج113L1-Aإس04 المدرج12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

محمد سعديالفلسفة إلى مدخل7SH الفوج113L1-Aإس05+04 القاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

محمد سعديالفلسفة إلى مدخل8SH الفوج113L1-Aإس03+02+01 القاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

محمد سعديالفلسفة إلى مدخل9SH الفوج113L1-Aإس07+06 القاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

فؤاد زرفمناهج و مدارس2SH+1 الفوج111L1-A م03 المدرج12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم كلٌة

A المجموعة انسانٌة علوم األولى السنة

 االنسانٌة العلوم قسم
 األول السداسً العادٌة الدورة

2018-2017 الجامعٌة السنة



فؤاد زرفمناهج و مدارس7SH الفوج111L1-A م05+04 القاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

فؤاد زرفمناهج و مدارس10SH الفوج111L1-A مالدراسات+ 08 القاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

فؤاد زرفمناهج و مدارس9SH الفوج111L1-A م07+06 القاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

فؤاد زرفمناهج و مدارس4SH+3 الفوج111L1-A م02 المدرج12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

فؤاد زرفمناهج و مدارس6SH+5 الفوج111L1-A م04 المدرج12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

فؤاد زرفمناهج و مدارس8SH الفوج111L1-A م03+02+01 القاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ2SH+1 الفوج111L1-A إس03 المدرج12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ7SH الفوج111L1-A إس05+04 القاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ10SH الفوج111L1-A إسالدراسات+ 08 القاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ9SH الفوج111L1-A إس07+06 القاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ4SH+3 الفوج111L1-A إس02 المدرج12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ6SH+5 الفوج111L1-A إس04 المدرج12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ8SH الفوج111L1-A إس03+02+01 القاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

مراد بوشحٌطاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل7SH الفوج111L1-A أس05+04 القاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

مراد بوشحٌطاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل2SH+1 الفوج111L1-A أس03 المدرج12:30 -201811:00-01-18 الخميس

مراد بوشحٌطاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل10SH الفوج111L1-A أسالدراسات+ 08 القاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

مراد بوشحٌطاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل9SH الفوج111L1-A أس07+06 القاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

مراد بوشحٌطاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل4SH+3 الفوج111L1-A أس02 المدرج12:30 -201811:00-01-18 الخميس

مراد بوشحٌطاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل6SH+5 الفوج111L1-A أس04 المدرج12:30 -201811:00-01-18 الخميس

مراد بوشحٌطاالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل8SH الفوج111L1-A أس03+02+01 القاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

نعٌمة رزوقاآلثار علم إلى مدخل7SH الفوج122L1-A أس05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

نعٌمة رزوقاآلثار علم إلى مدخل2SH+1 الفوج122L1-A أس03 المدرج14:30 -201813:00-01-21 األحد

نعٌمة رزوقاآلثار علم إلى مدخل10SH الفوج122L1-A أسالدراسات+ 08 القاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

نعٌمة رزوقاآلثار علم إلى مدخل9SH الفوج122L1-A أس07+06 القاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

نعٌمة رزوقاآلثار علم إلى مدخل4SH+3 الفوج122L1-A أس02 المدرج14:30 -201813:00-01-21 األحد

نعٌمة رزوقاآلثار علم إلى مدخل6SH+5 الفوج122L1-A أس04 المدرج14:30 -201813:00-01-21 األحد



نعٌمة رزوقاآلثار علم إلى مدخل8SH الفوج122L1-A أس03+02+01 القاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

سهٌلة عزٌزيالمعلومات مجتمع إلى مدخل7SH الفوج112L1-Aإس05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

سهٌلة عزٌزيالمعلومات مجتمع إلى مدخل2SH+1 الفوج112L1-Aإس03 المدرج14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

سهٌلة عزٌزيالمعلومات مجتمع إلى مدخل10SH الفوج112L1-Aإسالدراسات+ 08 القاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

سهٌلة عزٌزيالمعلومات مجتمع إلى مدخل9SH الفوج112L1-Aإس07+06 القاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

سهٌلة عزٌزيالمعلومات مجتمع إلى مدخل4SH+3 الفوج112L1-Aإس02 المدرج14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

سهٌلة عزٌزيالمعلومات مجتمع إلى مدخل6SH+5 الفوج112L1-Aإس04 المدرج14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

سهٌلة عزٌزيالمعلومات مجتمع إلى مدخل8SH الفوج112L1-Aإس03+02+01 القاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

ٌونس معزازيآلي إعالم7SH الفوجL1-A 112 م05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم2SH+1 الفوجL1-A 112 م03 المدرج14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم10SH الفوجL1-A 112 مالدراسات+ 08 القاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم4SH+3 الفوجL1-A 112 م02 المدرج14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم6SH+5 الفوجL1-A 112 م04 المدرج14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم9SH الفوجL1-A 112 م07+06 القاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم8SH الفوجL1-A 112 م03+02+01 القاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ابراهٌم بوداودالبيبيوغرافيا إلى مدخل7SH الفوج112L1-A أس05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

ابراهٌم بوداودالبيبيوغرافيا إلى مدخل2SH+1 الفوج112L1-A أس03 المدرج14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

ابراهٌم بوداودالبيبيوغرافيا إلى مدخل10SH الفوج112L1-A أسالدراسات+ 08 القاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

ابراهٌم بوداودالبيبيوغرافيا إلى مدخل4SH+3 الفوج112L1-A أس02 المدرج14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

ابراهٌم بوداودالبيبيوغرافيا إلى مدخل6SH+5 الفوج112L1-A أس04 المدرج14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

ابراهٌم بوداودالبيبيوغرافيا إلى مدخل9SH الفوج112L1-A أس07+06 القاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

ابراهٌم بوداودالبيبيوغرافيا إلى مدخل8SH الفوج112L1-A أس03+02+01 القاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

أمٌنة شعبونًالمعاصر الجزائر تاريخ12SH+11 الفوج121L1-B أس06 المدرج12:30 -201811:00-01-14 األحد

أمٌنة شعبونًالمعاصر الجزائر تاريخ14SH+13 الفوج121L1-B أس05 المدرج12:30 -201811:00-01-14 األحد
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أمٌنة شعبونًالمعاصر الجزائر تاريخ16SH+15 الفوج121L1-B أس01 المدرج12:30 -201811:00-01-14 األحد

أمٌنة شعبونًالمعاصر الجزائر تاريخ17SH الفوج121L1-B أسالعرض قاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

أمٌنة شعبونًالمعاصر الجزائر تاريخ18SH الفوج121L1-B أس19+18 القاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

أمٌنة شعبونًالمعاصر الجزائر تاريخ19SH الفوج121L1-B أس23+20 القاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

أمٌنة شعبونًالمعاصر الجزائر تاريخ20SH الفوج121L1-B أس17 القاعة12:30 -201811:00-01-14 األحد

أحمد سٌد نقازالفلسفة إلى مدخل12SH+11 الفوج113L1-Bإس06 المدرج12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

أحمد سٌد نقازالفلسفة إلى مدخل14SH+13 الفوج113L1-Bإس05 المدرج12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

أحمد سٌد نقازالفلسفة إلى مدخل16SH+15 الفوج113L1-Bإس01 المدرج12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

أحمد سٌد نقازالفلسفة إلى مدخل17SH الفوج113L1-Bإسالعرض قاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

أحمد سٌد نقازالفلسفة إلى مدخل18SH الفوج113L1-Bإس19+18 القاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

أحمد سٌد نقازالفلسفة إلى مدخل19SH الفوج113L1-Bإس23+20 القاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

أحمد سٌد نقازالفلسفة إلى مدخل20SH الفوج113L1-Bإس17 القاعة12:30 -201811:00-01-15 اإلثنين

سعٌد سبعونمناهج و مدارس12SH+11 الفوج111L1-B م06 المدرج12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونمناهج و مدارس14SH+13 الفوج111L1-B م05 المدرج12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونمناهج و مدارس16SH+15 الفوج111L1-B م01 المدرج12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونمناهج و مدارس17SH الفوج111L1-B مالعرض قاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونمناهج و مدارس18SH الفوج111L1-B م19+18 القاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونمناهج و مدارس19SH الفوج111L1-B م23+20 القاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونمناهج و مدارس20SH الفوج111L1-B م17 القاعة12:30 -201811:00-01-16 الثالثاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ12SH+11 الفوج111L1-B إس06 المدرج12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ14SH+13 الفوج111L1-B إس05 المدرج12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ16SH+15 الفوج111L1-B إس01 المدرج12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ17SH الفوج111L1-B إسالعرض قاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ18SH الفوج111L1-B إس19+18 القاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ19SH الفوج111L1-B إس23+20 القاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

محمد زموشًالحضارات تاريخ20SH الفوج111L1-B إس17 القاعة12:30 -201811:00-01-17 األربعاء

رابح داٌرياالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل12SH+11 الفوج111L1-B أس06 المدرج12:30 -201811:00-01-18 الخميس

رابح داٌرياالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل14SH+13 الفوج111L1-B أس05 المدرج12:30 -201811:00-01-18 الخميس



رابح داٌرياالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل16SH+15 الفوج111L1-B أس01 المدرج12:30 -201811:00-01-18 الخميس

رابح داٌرياالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل17SH الفوج111L1-B أسالعرض قاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

رابح داٌرياالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل18SH الفوج111L1-B أس19+18 القاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

رابح داٌرياالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل19SH الفوج111L1-B أس23+20 القاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

رابح داٌرياالتصال و االعالم وسائل إلى مدخل20SH الفوج111L1-B أس17 القاعة12:30 -201811:00-01-18 الخميس

كرٌمة معرٌشاآلثار علم إلى مدخل12SH+11 الفوج122L1-B أس06 المدرج14:30 -201813:00-01-21 األحد

كرٌمة معرٌشاآلثار علم إلى مدخل14SH+13 الفوج122L1-B أس05 المدرج14:30 -201813:00-01-21 األحد

كرٌمة معرٌشاآلثار علم إلى مدخل16SH+15 الفوج122L1-B أس01 المدرج14:30 -201813:00-01-21 األحد

كرٌمة معرٌشاآلثار علم إلى مدخل17SH الفوج122L1-B أسالعرض قاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

كرٌمة معرٌشاآلثار علم إلى مدخل18SH الفوج122L1-B أس19+18 القاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

كرٌمة معرٌشاآلثار علم إلى مدخل19SH الفوج122L1-B أس23+20 القاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

كرٌمة معرٌشاآلثار علم إلى مدخل20SH الفوج122L1-B أس17 القاعة14:30 -201813:00-01-21 األحد

الرحمان عبد فضٌلًالمعلومات مجتمع إلى مدخل12SH+11 الفوج112L1-Bإس06 المدرج14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد فضٌلًالمعلومات مجتمع إلى مدخل14SH+13 الفوج112L1-Bإس05 المدرج14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد فضٌلًالمعلومات مجتمع إلى مدخل16SH+15 الفوج112L1-Bإس01 المدرج14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد فضٌلًالمعلومات مجتمع إلى مدخل17SH الفوج112L1-Bإسالعرض قاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد فضٌلًالمعلومات مجتمع إلى مدخل18SH الفوج112L1-Bإس19+18 القاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد فضٌلًالمعلومات مجتمع إلى مدخل19SH الفوج112L1-Bإس23+20 القاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد فضٌلًالمعلومات مجتمع إلى مدخل20SH الفوج112L1-Bإس17 القاعة14:30 -201813:00-01-22 اإلثنين

ٌونس معزازيآلي إعالم12SH+11 الفوجL1-B 112 م06 المدرج14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم14SH+13 الفوجL1-B 112 م05 المدرج14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم16SH+15 الفوجL1-B 112 م01 المدرج14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم17SH الفوجL1-B 112 مالعرض قاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم18SH الفوجL1-B 112 م19+18 القاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم19SH الفوجL1-B 112 م23+20 القاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

ٌونس معزازيآلي إعالم20SH الفوجL1-B 112 م17 القاعة14:30 -201813:00-01-23الثالثاء

سعاد تتبٌرتالبيبيوغرافيا إلى مدخل12SH+11 الفوج112L1-B أس06 المدرج14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

سعاد تتبٌرتالبيبيوغرافيا إلى مدخل14SH+13 الفوج112L1-B أس05 المدرج14:30 -201813:00-01-24 األربعاء



سعاد تتبٌرتالبيبيوغرافيا إلى مدخل16SH+15 الفوج112L1-B أس01 المدرج14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

سعاد تتبٌرتالبيبيوغرافيا إلى مدخل17SH الفوج112L1-B أسالعرض قاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

سعاد تتبٌرتالبيبيوغرافيا إلى مدخل18SH الفوج112L1-B أس19+18 القاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

سعاد تتبٌرتالبيبيوغرافيا إلى مدخل19SH الفوج112L1-B أس23+20 القاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

سعاد تتبٌرتالبيبيوغرافيا إلى مدخل20SH الفوج112L1-B أس17 القاعة14:30 -201813:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد فضٌلًالمكتوب التاريخ و الكتاب علم01B الفوج23B205LS2 القاعة+  العرض قاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

الرحمان عبد فضٌلًالمكتوب التاريخ و الكتاب علمB 02 الفوج51B205LS2+50+49 قاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

الرحمان عبد فضٌلًالمكتوب التاريخ و الكتاب علم03B الفوج03B205LS2+02+01 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

ابراهٌم بوداودالتوثيق لغات01B الفوج23B 201LS2 القاعة+  العرض قاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

ابراهٌم بوداودالتوثيق لغاتB 02 الفوج51B 201LS2+50+49 قاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

ابراهٌم بوداودالتوثيق لغات03B الفوج03B 201LS2+02+01 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

سلٌم كحالنالتوثيق و المعلومات تكنولوجيا01B الفوج23B203LS2 القاعة+  العرض قاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

سلٌم كحالنالتوثيق و المعلومات تكنولوجياB 02 الفوج51B203LS2+50+49 قاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

سلٌم كحالنالتوثيق و المعلومات تكنولوجيا03B الفوج03B203LS2+02+01 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

أحمد سٌد نقازالبحث تقنيات و مناهج01B الفوج23B207LS2 القاعة+  العرض قاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أحمد سٌد نقازالبحث تقنيات و مناهجB 02 الفوج51B207LS2+50+49 قاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أحمد سٌد نقازالبحث تقنيات و مناهج03B الفوج03B207LS2+02+01 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

صبٌحة بوخدونًالمعاصر الجزائر في االقتصاد و المجتمع01B الفوج23B204LS2 القاعة+  العرض قاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

صبٌحة بوخدونًالمعاصر الجزائر في االقتصاد و المجتمعB 02 الفوج51B204LS2+50+49 قاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

صبٌحة بوخدونًالمعاصر الجزائر في االقتصاد و المجتمع03B الفوج03B204LS2+02+01 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

سعاد تتبٌرتالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيم01B الفوج23B208LS2 القاعة+  العرض قاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سعاد تتبٌرتالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيمB 02 الفوج51B208LS2+50+49 قاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سعاد تتبٌرتالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيم03B الفوج03B208LS2+02+01 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

مكتبـــــات لٌسانس الثانٌة السنة



زهٌة محمد حاجاألرشيف علم إلى مدخل01B الفوج23B202LS2 القاعة+  العرض قاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

زهٌة محمد حاجاألرشيف علم إلى مدخلB 02 الفوج51B202LS2+50+49 قاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

زهٌة محمد حاجاألرشيف علم إلى مدخل03B الفوج03B202LS2+02+01 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

نوال مغاريالقديم المغرب حضارة و تاريخ02HG الفوج18H201LS2+17 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

نوال مغاريالقديم المغرب حضارة و تاريخ03HG الفوج05H201LS2+04 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

نوال مغاريالقديم المغرب حضارة و تاريخ05HG الفوج19H201LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

نوال مغاريالقديم المغرب حضارة و تاريخ06HG الفوجH201LS2الدراسات+ 08 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

نوال مغاريالقديم المغرب حضارة و تاريخ07HG الفوج20H201LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

نوال مغاريالقديم المغرب حضارة و تاريخ04HG الفوج07H201LS2+06 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

نوال مغاريالقديم المغرب حضارة و تاريخ01HG الفوجBH201LS2 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-14 األحد

لخضر بنٌلًالوسطى العصور في أوربا03HG الفوج05H208LS2+04 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

لخضر بنٌلًالوسطى العصور في أوربا02HG الفوج18H208LS2+17 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

لخضر بنٌلًالوسطى العصور في أوربا05HG الفوج19H208LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

لخضر بنٌلًالوسطى العصور في أوربا06HG الفوجH208LS2الدراسات+ 08 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

لخضر بنٌلًالوسطى العصور في أوربا07HG الفوج20H208LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

لخضر بنٌلًالوسطى العصور في أوربا04HG الفوج07H208LS2+06 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

لخضر بنٌلًالوسطى العصور في أوربا01HG الفوجBH208LS2 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

مٌلود بركوكًطبيعية جغرافيا03HG الفوج05H211LS2+04 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

مٌلود بركوكًطبيعية جغرافيا02HG الفوج18H211LS2+17 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

مٌلود بركوكًطبيعية جغرافيا05HG الفوج19H211LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

مٌلود بركوكًطبيعية جغرافيا06HG الفوجH211LS2الدراسات+ 08 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

مٌلود بركوكًطبيعية جغرافيا07HG الفوج20H211LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

مٌلود بركوكًطبيعية جغرافيا04HG الفوج07H211LS2+06 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

عام تارٌخ لٌسانس الثانٌة السنة



مٌلود بركوكًطبيعية جغرافيا01HG الفوجBH211LS2 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

أمٌنة شعبونًالحديث العربي المغرب03HG الفوج05H203LS2+04 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أمٌنة شعبونًالحديث العربي المغرب02HG الفوج18H203LS2+17 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أمٌنة شعبونًالحديث العربي المغرب05HG الفوج19H203LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أمٌنة شعبونًالحديث العربي المغرب06HG الفوجH203LS2الدراسات+ 08 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أمٌنة شعبونًالحديث العربي المغرب07HG الفوج20H203LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أمٌنة شعبونًالحديث العربي المغرب04HG الفوج07H203LS2+06 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

أمٌنة شعبونًالحديث العربي المغرب01HG الفوجBH203LS2 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

محمد سعديالتاريخ فلسفة01HG الفوجBH206LS2 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

محمد سعديالتاريخ فلسفة03HG الفوج05H206LS2+04 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

محمد سعديالتاريخ فلسفة02HG الفوج18H206LS2+17 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

محمد سعديالتاريخ فلسفة05HG الفوج19H206LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

محمد سعديالتاريخ فلسفة06HG الفوجH206LS2الدراسات+ 08 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

محمد سعديالتاريخ فلسفة07HG الفوج20H206LS2 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

محمد سعديالتاريخ فلسفة04HG الفوج07H206LS2+06 القاعة16:30 -201815:00-01-18 الخميس

سهام مقدم(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية01HG الفوجBH205LS2 قاعة+52 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سهام مقدم(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية03HG الفوج05H205LS2+04 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سهام مقدم(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية02HG الفوج18H205LS2+17 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سهام مقدم(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية05HG الفوج19H205LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سهام مقدم(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية06HG الفوجH205LS2الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سهام مقدم(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية07HG الفوج20H205LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

سهام مقدم(1)التاريخي البحث تقنيات و منهجية04HG الفوج07H205LS2+06 القاعة10:30 -201809:00-01-21 األحد

مراد تاجنانتاالموية الدولة و االسالم صدر01HG الفوجBH202LS2 قاعة+52 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

مراد تاجنانتاالموية الدولة و االسالم صدر03HG الفوج05H202LS2+04 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

مراد تاجنانتاالموية الدولة و االسالم صدر02HG الفوج18H202LS2+17 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين



مراد تاجنانتاالموية الدولة و االسالم صدر05HG الفوج19H202LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

مراد تاجنانتاالموية الدولة و االسالم صدر06HG الفوجH202LS2الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

مراد تاجنانتاالموية الدولة و االسالم صدر07HG الفوج20H202LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

مراد تاجنانتاالموية الدولة و االسالم صدر04HG الفوج07H202LS2+06 القاعة10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

بشٌر مدٌنًالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ01HG الفوجBH204LS2 قاعة+52 القاعة10:30 -201809:00-01-23الثالثاء

بشٌر مدٌنًالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ03HG الفوج05H204LS2+04 القاعة10:30 -201809:00-01-23الثالثاء

بشٌر مدٌنًالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ02HG الفوج18H204LS2+17 القاعة10:30 -201809:00-01-23الثالثاء

بشٌر مدٌنًالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ05HG الفوج19H204LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-23الثالثاء

بشٌر مدٌنًالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ06HG الفوجH204LS2الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-23الثالثاء

بشٌر مدٌنًالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ07HG الفوج20H204LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-23الثالثاء

بشٌر مدٌنًالمعاصر الثقافي الجزائر تاريخ04HG الفوج07H204LS2+06 القاعة10:30 -201809:00-01-23الثالثاء

الرحمان عبد بوسلٌمانً(اختيارية. م )المعاصر العالم01HG الفوجBH210LS2 قاعة+52 القاعة10:30 -201809:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانً(اختيارية. م )المعاصر العالم03HG الفوج05H210LS2+04 القاعة10:30 -201809:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانً(اختيارية. م )المعاصر العالم04HG الفوج07H210LS2+06 القاعة10:30 -201809:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانً(اختيارية. م )المعاصر العالم02HG الفوج18H210LS2+17 القاعة10:30 -201809:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانً(اختيارية. م )المعاصر العالم05HG الفوج19H210LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانً(اختيارية. م )المعاصر العالم06HG الفوجH210LS2الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانً(اختيارية. م )المعاصر العالم07HG الفوج20H210LS2 القاعة10:30 -201809:00-01-24 األربعاء

أمٌن محمد لعلٌجًاالعالم وسائل إقتصاديات06J+05 الفوج02J204LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-14 األحد

أمٌن محمد لعلٌجًاالعالم وسائل إقتصاديات08J+07 الفوج04J204LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-14 األحد

أمٌن محمد لعلٌجًاالعالم وسائل إقتصاديات01J الفوج01J204LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-14 األحد

أمٌن محمد لعلٌجًاالعالم وسائل إقتصادياتJ 02 الفوج03J204LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-14 األحد

اتصال و اعالم لٌسانس الثانٌة السنة



أمٌن محمد لعلٌجًاالعالم وسائل إقتصاديات04J+03 الفوج06J204LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-14 األحد

أمٌن محمد لعلٌجًاالعالم وسائل إقتصاديات10J+09 الفوج05J204LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-14 األحد

دالل محزوزاالتصال و االعالم علوم إلى مدخل06J+05 الفوج02J201LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

دالل محزوزاالتصال و االعالم علوم إلى مدخل08J+07 الفوج04J201LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

دالل محزوزاالتصال و االعالم علوم إلى مدخل01J الفوج01J201LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

دالل محزوزاالتصال و االعالم علوم إلى مدخلJ 02 الفوج03J201LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

دالل محزوزاالتصال و االعالم علوم إلى مدخل04J+03 الفوج06J201LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

دالل محزوزاالتصال و االعالم علوم إلى مدخل10J+09 الفوج05J201LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-15 اإلثنين

سعٌد سبعونالبحث تقنيات و مناهج06J+05 الفوج02J205LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونالبحث تقنيات و مناهج08J+07 الفوج04J205LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونالبحث تقنيات و مناهج01J الفوج01J205LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونالبحث تقنيات و مناهجJ 02 الفوج03J205LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونالبحث تقنيات و مناهج04J+03 الفوج06J205LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

سعٌد سبعونالبحث تقنيات و مناهج10J+09 الفوج05J205LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-16 الثالثاء

حسٌن حمٌدة(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علم06J+05 الفوج02J208LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

حسٌن حمٌدة(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علم08J+07 الفوج04J208LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

حسٌن حمٌدة(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علم01J الفوج01J208LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

حسٌن حمٌدة(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علمJ 02 الفوج03J208LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

حسٌن حمٌدة(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علم04J+03 الفوج06J208LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

حسٌن حمٌدة(اختيارية مادة )االجتماعي النفس علم10J+09 الفوج05J208LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-17 األربعاء

إلهام بوثلجًالمكتوبة الصحافة في التحرير فنيات06J+05 الفوج02J203LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًالمكتوبة الصحافة في التحرير فنيات08J+07 الفوج04J203LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًالمكتوبة الصحافة في التحرير فنيات01J الفوج01J203LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًالمكتوبة الصحافة في التحرير فنياتJ 02 الفوج03J203LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًالمكتوبة الصحافة في التحرير فنيات04J+03 الفوج06J203LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-18 الخميس



إلهام بوثلجًالمكتوبة الصحافة في التحرير فنيات10J+09 الفوج05J203LS2 المدرج16:30 -201815:00-01-18 الخميس

فؤاد زرفثقافية و اجتماعية أنثربولوجيا06J+05 الفوج02J207LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-21 األحد

فؤاد زرفثقافية و اجتماعية أنثربولوجيا08J+07 الفوج04J207LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-21 األحد

فؤاد زرفثقافية و اجتماعية أنثربولوجيا01J الفوج01J207LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-21 األحد

فؤاد زرفثقافية و اجتماعية أنثربولوجياJ 02 الفوج03J207LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-21 األحد

فؤاد زرفثقافية و اجتماعية أنثربولوجيا04J+03 الفوج06J207LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-21 األحد

فؤاد زرفثقافية و اجتماعية أنثربولوجيا10J+09 الفوج05J207LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-21 األحد

الرحمان عبد نشادياالتصال و االعالم تكنولوجيا06J+05 الفوج02J202LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد نشادياالتصال و االعالم تكنولوجيا08J+07 الفوج04J202LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد نشادياالتصال و االعالم تكنولوجيا01J الفوج01J202LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد نشادياالتصال و االعالم تكنولوجياJ 02 الفوج03J202LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد نشادياالتصال و االعالم تكنولوجيا04J+03 الفوج06J202LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

الرحمان عبد نشادياالتصال و االعالم تكنولوجيا10J+09 الفوج05J202LS2 المدرج10:30 -201809:00-01-22 اإلثنين

سعاد تتبٌرتالمهنة اخالقيات و الحكومة04BI الفوجBBI308LS3 قاعة+52 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد

سعاد تتبٌرتالمهنة اخالقيات و الحكومة01BI الفوج50BI308LS3+49 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد

سعاد تتبٌرتالمهنة اخالقيات و الحكومة02BI الفوج03BI308LS3+02 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد

سعاد تتبٌرتالمهنة اخالقيات و الحكومة03BI الفوجABI308LS3القاعة+01 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد

ابراهٌم بوداودلالتصال االجتماعي النفس علم04BI الفوجBBI307LS3 قاعة+52 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

ابراهٌم بوداودلالتصال االجتماعي النفس علم01BI الفوج50BI307LS3+49 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

ابراهٌم بوداودلالتصال االجتماعي النفس علم02BI الفوج03BI307LS3+02 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

ابراهٌم بوداودلالتصال االجتماعي النفس علم03BI الفوجABI307LS3القاعة+01 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

حدة عٌاش بناالرشيف معالجة04BI الفوجBBI 301LS3 قاعة+52 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

حدة عٌاش بناالرشيف معالجة01BI الفوج50BI 301LS3+49 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

مكتبات لٌسانس الثالثة السنة



حدة عٌاش بناالرشيف معالجة02BI الفوج03BI 301LS3+02 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

حدة عٌاش بناالرشيف معالجة03BI الفوجABI 301LS3القاعة+01 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

حدة عٌاش بنالوصف و المعلومات معالجة04BI الفوجBBI306LS3 قاعة+52 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

حدة عٌاش بنالوصف و المعلومات معالجة01BI الفوج50BI306LS3+49 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

حدة عٌاش بنالوصف و المعلومات معالجة02BI الفوج03BI306LS3+02 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

حدة عٌاش بنالوصف و المعلومات معالجة03BI الفوجABI306LS3القاعة+01 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

سهٌلة عزٌزيالمعطيات قواعد و بنوك04BI الفوجBBI304LS3 قاعة+52 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

سهٌلة عزٌزيالمعطيات قواعد و بنوك01BI الفوج50BI304LS3+49 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

سهٌلة عزٌزيالمعطيات قواعد و بنوك02BI الفوج03BI304LS3+02 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

سهٌلة عزٌزيالمعطيات قواعد و بنوك03BI الفوجABI304LS3القاعة+01 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

سعاد تتبٌرتالوثائقي التحليل04BI الفوجBBI303LS3 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-21 األحد

سعاد تتبٌرتالوثائقي التحليل01BI الفوج50BI303LS3+49 القاعة16:30 -201815:00-01-21 األحد

سعاد تتبٌرتالوثائقي التحليل02BI الفوج03BI303LS3+02 القاعة16:30 -201815:00-01-21 األحد

سعاد تتبٌرتالوثائقي التحليل03BI الفوجABI303LS3القاعة+01 القاعة16:30 -201815:00-01-21 األحد

نورة شنوفً البحث أدوات و منهجية04BI الفوجBBI305LS3 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-22 اإلثنين

نورة شنوفً البحث أدوات و منهجية01BI الفوج50BI305LS3+49 القاعة16:30 -201815:00-01-22 اإلثنين

نورة شنوفً البحث أدوات و منهجية02BI الفوج03BI305LS3+02 القاعة16:30 -201815:00-01-22 اإلثنين

نورة شنوفً البحث أدوات و منهجية03BI الفوجABI305LS3القاعة+01 القاعة16:30 -201815:00-01-22 اإلثنين

لعمري خلوفًالمعلومات انظمة تسويق04BI الفوجBBI302LS3 قاعة+52 القاعة16:30 -201815:00-01-23الثالثاء

لعمري خلوفًالمعلومات انظمة تسويق01BI الفوج50BI302LS3+49 القاعة16:30 -201815:00-01-23الثالثاء

لعمري خلوفًالمعلومات انظمة تسويق02BI الفوج03BI302LS3+02 القاعة16:30 -201815:00-01-23الثالثاء

لعمري خلوفًالمعلومات انظمة تسويق03BI الفوجABI302LS3القاعة+01 القاعة16:30 -201815:00-01-23الثالثاء

شهرزاد لمجد االتصال و االعالم نظريات01COM الفوج19COM302LS3+18 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

اتصال  لٌسانس الثالثة السنة



شهرزاد لمجد االتصال و االعالم نظريات02COM الفوج23COM302LS3+20 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

شهرزاد لمجد االتصال و االعالم نظريات03COM الفوج05COM302LS3+04 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

شهرزاد لمجد االتصال و االعالم نظريات04COM الفوجCOM302LS3الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

نزٌهة وهابً العمومي االتصال حمالت01COM الفوج19COM305LS3+18 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

نزٌهة وهابً العمومي االتصال حمالت02COM الفوج23COM305LS3+20 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

نزٌهة وهابً العمومي االتصال حمالت03COM الفوج05COM305LS3+04 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

نزٌهة وهابً العمومي االتصال حمالت04COM الفوجCOM305LS3الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

مراد بوشحٌط المهنة اخالقيات و الراشد الحكم01COM الفوج19COM301LS3+18 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

مراد بوشحٌط المهنة اخالقيات و الراشد الحكم02COM الفوج23COM301LS3+20 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

مراد بوشحٌط المهنة اخالقيات و الراشد الحكم03COM الفوج05COM301LS3+04 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

مراد بوشحٌط المهنة اخالقيات و الراشد الحكم04COM الفوجCOM301LS3الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

أمٌنة كلفاحالعمومي االتصال استراتيجيات01COM الفوج19COM304LS3+18 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

أمٌنة كلفاحالعمومي االتصال استراتيجيات02COM الفوج23COM304LS3+20 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

أمٌنة كلفاحالعمومي االتصال استراتيجيات03COM الفوج05COM304LS3+04 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

أمٌنة كلفاحالعمومي االتصال استراتيجيات04COM الفوجCOM304LS3الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

إلهام بوثلجًاالعالم وسائل جمهور دراسات01COM الفوج19COM306LS3+18 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًاالعالم وسائل جمهور دراسات02COM الفوج23COM306LS3+20 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًاالعالم وسائل جمهور دراسات03COM الفوج05COM306LS3+04 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًاالعالم وسائل جمهور دراسات04COM الفوجCOM306LS3الدراسات+ 08 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

فوزٌة فراح التنظيم نظريات01COM الفوج19COM303LS3+18 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

فوزٌة فراح التنظيم نظريات02COM الفوج23COM303LS3+20 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

فوزٌة فراح التنظيم نظريات03COM الفوج05COM303LS3+04 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

فوزٌة فراح التنظيم نظريات04COM الفوجCOM303LS3الدراسات+ 08 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد



الدٌن نور إٌاللالتاريخية للكتابات نقدية دراسات01H الفوج52H309LS3 قاعة +B القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالتاريخية للكتابات نقدية دراسات02H الفوج11H309LS3+10+09 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالتاريخية للكتابات نقدية دراسات03H الفوج37H309LS3+34+33 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالتاريخية للكتابات نقدية دراسات04H الفوجH309LS3العرض قاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالتاريخية للكتابات نقدية دراسات05H الفوج07H309LS3+06 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

الدٌن نور إٌاللالتاريخية للكتابات نقدية دراسات06H الفوجAH309LS3 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

الوناس الحواسالصحراء جنوب إفريقيا تاريخ01H الفوج52H310LS3 قاعة +B القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

الوناس الحواسالصحراء جنوب إفريقيا تاريخ02H الفوج11H310LS3+10+09 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

الوناس الحواسالصحراء جنوب إفريقيا تاريخ03H الفوج37H310LS3+34+33 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

الوناس الحواسالصحراء جنوب إفريقيا تاريخ04H الفوجH310LS3العرض قاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

الوناس الحواسالصحراء جنوب إفريقيا تاريخ05H الفوج07H310LS3+06 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

الوناس الحواسالصحراء جنوب إفريقيا تاريخ06H الفوجAH310LS3 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

بشٌر مدٌنًالوطنية الحركة تاريخ01H الفوج52H304LS3 قاعة +B القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

بشٌر مدٌنًالوطنية الحركة تاريخ02H الفوج11H304LS3+10+09 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

بشٌر مدٌنًالوطنية الحركة تاريخ03H الفوج37H304LS3+34+33 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

بشٌر مدٌنًالوطنية الحركة تاريخ04H الفوجH304LS3العرض قاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

بشٌر مدٌنًالوطنية الحركة تاريخ05H الفوج07H304LS3+06 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

بشٌر مدٌنًالوطنية الحركة تاريخ06H الفوجAH304LS3 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

سهام مقدمم15- 8 ق بين ما اإلسالمي المشرق01H الفوج52H302LS3 قاعة +B القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

سهام مقدمم15- 8 ق بين ما اإلسالمي المشرق02H الفوج11H302LS3+10+09 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

سهام مقدمم15- 8 ق بين ما اإلسالمي المشرق03H الفوج37H302LS3+34+33 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

سهام مقدمم15- 8 ق بين ما اإلسالمي المشرق04H الفوجH302LS3العرض قاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

عام تارٌخ  لٌسانس الثالثة السنة



سهام مقدمم15- 8 ق بين ما اإلسالمي المشرق05H الفوج07H302LS3+06 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

سهام مقدمم15- 8 ق بين ما اإلسالمي المشرق06H الفوجAH302LS3 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

الكرٌم عبد مناصر(اختيارية,م ) القديم الشرق حضارات01H الفوج52H313LS3 قاعة +B القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

الكرٌم عبد مناصر(اختيارية,م ) القديم الشرق حضارات02H الفوج11H313LS3+10+09 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

الكرٌم عبد مناصر(اختيارية,م ) القديم الشرق حضارات03H الفوج37H313LS3+34+33 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

الكرٌم عبد مناصر(اختيارية,م ) القديم الشرق حضارات04H الفوجH313LS3العرض قاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

الكرٌم عبد مناصر(اختيارية,م ) القديم الشرق حضارات05H الفوج07H313LS3+06 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

الكرٌم عبد مناصر(اختيارية,م ) القديم الشرق حضارات06H الفوجAH313LS3 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

الدٌن نور إٌاللالمهنة اخالقيات و الحوكمة01H الفوج52H314LS3 قاعة +B القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

الدٌن نور إٌاللالمهنة اخالقيات و الحوكمة02H الفوج11H314LS3+10+09 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

الدٌن نور إٌاللالمهنة اخالقيات و الحوكمة03H الفوج37H314LS3+34+33 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

الدٌن نور إٌاللالمهنة اخالقيات و الحوكمة04H الفوجH314LS3العرض قاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

الدٌن نور إٌاللالمهنة اخالقيات و الحوكمة05H الفوج07H314LS3+06 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

الدٌن نور إٌاللالمهنة اخالقيات و الحوكمة06H الفوجAH314LS3 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

أحمد عصمانًالتحرير حركات و االستعمار01H الفوج52H306LS3 قاعة +B القاعة12:30 -201811:00-01-22 اإلثنين

أحمد عصمانًالتحرير حركات و االستعمار02H الفوج11H306LS3+10+09 القاعة12:30 -201811:00-01-22 اإلثنين

أحمد عصمانًالتحرير حركات و االستعمار03H الفوج37H306LS3+34+33 القاعة12:30 -201811:00-01-22 اإلثنين

أحمد عصمانًالتحرير حركات و االستعمار04H الفوجH306LS3العرض قاعة12:30 -201811:00-01-22 اإلثنين

أحمد عصمانًالتحرير حركات و االستعمار05H الفوج07H306LS3+06 القاعة12:30 -201811:00-01-22 اإلثنين

أحمد عصمانًالتحرير حركات و االستعمار06H الفوجAH306LS3 القاعة12:30 -201811:00-01-22 اإلثنين

الدٌن نور إٌاللاألمركيتان و أوربا01H الفوج52H301LS3 قاعة +B القاعة12:30 -201811:00-01-23الثالثاء

الدٌن نور إٌاللاألمركيتان و أوربا02H الفوج11H301LS3+10+09 القاعة12:30 -201811:00-01-23الثالثاء

الدٌن نور إٌاللاألمركيتان و أوربا03H الفوج37H301LS3+34+33 القاعة12:30 -201811:00-01-23الثالثاء

الدٌن نور إٌاللاألمركيتان و أوربا04H الفوجH301LS3العرض قاعة12:30 -201811:00-01-23الثالثاء

الدٌن نور إٌاللاألمركيتان و أوربا05H الفوج07H301LS3+06 القاعة12:30 -201811:00-01-23الثالثاء



الدٌن نور إٌاللاألمركيتان و أوربا06H الفوجAH301LS3 القاعة12:30 -201811:00-01-23الثالثاء

الرحمان عبد بوسلٌمانًمعاصرة عربية قضايا01H الفوج52H312LS3 قاعة +B القاعة12:30 -201811:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانًمعاصرة عربية قضايا02H الفوج11H312LS3+10+09 القاعة12:30 -201811:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانًمعاصرة عربية قضايا03H الفوج37H312LS3+34+33 القاعة12:30 -201811:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانًمعاصرة عربية قضايا04H الفوجH312LS3العرض قاعة12:30 -201811:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانًمعاصرة عربية قضايا05H الفوج07H312LS3+06 القاعة12:30 -201811:00-01-24 األربعاء

الرحمان عبد بوسلٌمانًمعاصرة عربية قضايا06H الفوجAH312LS3 القاعة12:30 -201811:00-01-24 األربعاء

شهرزاد لمجد االتصال و االعالم نظريات01INF الفوج03INF303LS3+02+01 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

شهرزاد لمجد االتصال و االعالم نظريات02INF الفوج51INF303LS3+50+49 القاعة10:30 -201809:00-01-14 األحد

إٌمان مدانًااللكترونية و المكتوبة المتخصصة الصحافة01INF الفوج03INF305LS3+02+01 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

إٌمان مدانًااللكترونية و المكتوبة المتخصصة الصحافة02INF الفوج51INF305LS3+50+49 القاعة10:30 -201809:00-01-15 اإلثنين

هاجر مامً المهنة اخالقيات و الراشد الحكم01INF الفوج03INF302LS3+02+01 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

هاجر مامً المهنة اخالقيات و الراشد الحكم02INF الفوج51INF302LS3+50+49 القاعة10:30 -201809:00-01-16 الثالثاء

لٌلً معلومالكترونية مكتوبة صحيفة اخراج01INF الفوج03INF304LS3+02+01 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

لٌلً معلومالكترونية مكتوبة صحيفة اخراج02INF الفوج51INF304LS3+50+49 القاعة10:30 -201809:00-01-17 األربعاء

إلهام بوثلجًاالعالم وسائل جمهور دراسات01INF الفوج03INF306LS3+02+01 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

إلهام بوثلجًاالعالم وسائل جمهور دراسات02INF الفوج51INF306LS3+50+49 القاعة10:30 -201809:00-01-18 الخميس

الكرٌم عبد تفرقنٌت االلكترونية الصحافة في التحرير فنيات01INF الفوج03INF301LS3+02+01 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

الكرٌم عبد تفرقنٌت االلكترونية الصحافة في التحرير فنيات02INF الفوج51INF301LS3+50+49 القاعة12:30 -201811:00-01-21 األحد

سعٌدي مزٌان1945 منذ العالم تاريخ01HMCC الفوج23HMCC1MS2+20 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

الصادق دهاش الشرقية المسـألة01HMCC الفوج23HMCC3MS2+20 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

 إعالم  لٌسانس الثالثة السنة

معاصر و حدٌث تارٌخ ماستر الثانٌة السنة



النور عبد بعزٌز آٌت العربي المغرب في التحرير حركات01HMCC الفوج23HMCC2MS2+20 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

الصادق دهاشالحديث األوربي الفكر تاريخ01HMCC الفوج23HMCC4MS2+20 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

عمر شرقًمذكرة مشروع منهجية01M2B الفوج06M2B2MS2+05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد

لعمري خلوفًالتسويق01M2B الفوج06M2B1MS2+05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

سعاد عتو حاجالتوشيقية اللغات01M2B الفوج06M2B7MS2+05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

تامزيااللكترونية الوثائق اشكال و مواصفات01M2B الفوج06M2B3MS2+05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

سهٌلة عزٌزيالوثائقية المنتوجات و الخدمات01M2B الفوج06M2B5MS2+05+04 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

الرحمان عبد فضٌلًالرقمية المجموعات انشاء01M2B الفوج06M2B4MS2+05+04 القاعة16:30 -201815:00-01-21 األحد

إلهام بوثلجً الجمهور سوسيولوجيا01MINFS الفوج19MINFS4MS2+18 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد

إلهام بوثلجً الجمهور سوسيولوجيا02MINFS الفوجMINFS4MS2العرض قاغة+ 17 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد

الكرٌم عبد تفرقنٌت المحلي االعالم01MINFS الفوج19MINFS1MS2+18 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

الكرٌم عبد تفرقنٌت المحلي االعالم02MINFS الفوجMINFS1MS2العرض قاغة+ 17 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

سهٌلة سلٌمانًاالشهار01MINFS الفوج19MINFS2MS2+18 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

سهٌلة سلٌمانًاالشهار02MINFS الفوجMINFS2MS2العرض قاغة+ 17 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

أمٌنة كلفاحالساسية و االقتصادية الجغرافيا01MINFS الفوج19MINFS3MS2+18 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

أمٌنة كلفاحالساسية و االقتصادية الجغرافيا02MINFS الفوجMINFS3MS2العرض قاغة+ 17 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

إٌمان مدانًاالتصال تقنيات01MINFS الفوج19MINFS5MS2+18 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

إٌمان مدانًاالتصال تقنيات02MINFS الفوجMINFS5MS2العرض قاغة+ 17 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

مراد تاجنانتالصحراء جنوب و افريقيا غرب في االسالم إنتشار01MMAA الفوجMMAA6MS2الدراسات+ 08+07 القاعة14:30 -201813:00-01-14 األحد
شرٌف محمد موسً سٌدياالسالمي المشرق في االسالمية الحضارة01MMAA الفوجMMAA1MS2الدراسات+ 08+07 القاعة14:30 -201813:00-01-15 اإلثنين

القادر عبد بوعقادةاألندلس و المغرب في االسالمية الحضارة01MMAA الفوجMMAA2MS2الدراسات+ 08+07 القاعة14:30 -201813:00-01-16 الثالثاء

المعلومات تكنولوجٌا و مكتبات ماستر الثانٌة السنة

المجتمع و االعالم وسائل ماستر الثانٌة السنة

الوسطى العصور حضارة و تارٌخ ماستر الثانٌة السنة



الطٌب بوسعداألوربي الغرب في االسالمية الحضارة تأثير01MMAA الفوجMMAA3MS2الدراسات+ 08+07 القاعة14:30 -201813:00-01-17 األربعاء

لخضر بنٌلًالوسيط العصر نهاية مع االسالمي العالم واقع01MMAA الفوجMMAA7MS2الدراسات+ 08+07 القاعة14:30 -201813:00-01-18 الخميس

كرٌمة معرٌشالوسيط العصر في (المسكوكات و العملة ) النميات01MMAA الفوجMMAA8MS2الدراسات+ 08+07 القاعة16:30 -201815:00-01-21 األحد





















الرحمان عبد فضٌلً

الرحمان عبد فضٌلً

الرحمان عبد فضٌلً























شرٌف محمد موسً سٌدي
























































