
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 الحصة األولى

 09: 30إلى  08: 00من 

 الحصة الثانية

 11: 00إلى  09: 30من 

 الحصة الثالثة

 12: 30إلى  11: 00من 

 الحصة الرابعة

 14: 00إلى  12: 30من 

 الحصة الخامسة

 15: 30إلى  14: 00من 

 الحصة السادسة

 17: 00إلى  15: 30من 

  األحد

 م(أ ) إنجليزيةلغة 

 لبتر فاطمةأ: 

 تدرس عن بعد

    

 االثنين

 مدارس و مناهج )م(

 زروقي ثامرد: 

 13قاعة 

 تاريخ الجزائر المعاصر )م( 

 د: مرجاني عبدالقادر

 13قاعة 

 مدارس و مناهج )أ م(

 زروقي ثامرد: 

   28القاعة: 

      

 الثالثاء

 )م( مذاهب فلسفية كبرى

 مهدي محمدد: 

 13قاعة 

 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم

 و االتصال )م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13قاعة 

    

 األربعاء

 مدخل إلى مجتمع المعلومات )م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13قاعة 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم

 و االتصال )أ م(

 قدي عبدالرحمان: د

   28القاعة: 

 

 )أ م( تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات

 سباطي مرادد: 

   28القاعة: 

 م(أ إعالم آلي ) 

 سطمبول محمد األمينأ: 

   28القاعة: 

 )م( تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات

 سباطي مراد: د

  13قاعة 

 الخميس

 تاريخ الحضارات )م(

 سباطي مرادد: 

 13قاعة 

 تاريخ الجزائر المعاصر )أ م(

 ورنوغي الناصرأ:

   28القاعة: 

 مدخل إلى علم اآلثار )أ م( 

 زعيتري علي :د

   28القاعة: 

  م(أ تاريخ الحضارات )

 سباطي مراد: د

   28القاعة: 

  

 مدخل إلى علم اآلثار )م(

 : زعيتري عليد

 13قاعة 
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 االثنين

 مدارس و مناهج )م(

 زروقي ثامرد: 

 13قاعة 

 تاريخ الجزائر المعاصر )م(

 د: مرجاني عبدالقادر

 13قاعة 

  

 مدارس و مناهج )أ م(

 زروقي ثامرد: 

 28القاعة: 

   

 الثالثاء

 )م( مذاهب فلسفية كبرى

 مهدي محمدد: 

 13قاعة 

 

 وسائل اإلعالممدخل إلى 

 و االتصال )م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13قاعة 

   

 األربعاء

 مدخل إلى مجتمع المعلومات )م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13قاعة 

 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم

 و االتصال )أ م(

 قدي عبدالرحمان: د

 29القاعة: 

 م(أ إعالم آلي )

 سطمبول محمد األمينأ: 

 29القاعة : 

    أنظمة المعلوماتتنظيم وتسيير 

 سباطي مرادد:  م()أ

 29القاعة: 

 )م( تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات 

 سباطي مراد: د

 13قاعة 

 

 الخميس

 تاريخ الحضارات )م(

 سباطي مرادد: 

 13قاعة 

 مدخل إلى علم اآلثار )أ م(

 : زعيتري عليد

   29القاعة: 

 تاريخ الجزائر المعاصر )أ م( 

 ورنوغي الناصرأ:

    29القاعة: 

 

 م(أ تاريخ الحضارات )

 سباطي مراد: د
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 مدخل إلى علم اآلثار )م(
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 13قاعة 

  

 مدارس و مناهج )أ م(

 زروقي ثامرد: 

 13القاعة: 

 م(أ إعالم آلي )

 بن زيد بلقاسمأ: 

 13القاعة: 

 الثالثاء

 )م( مذاهب فلسفية كبرى

 مهدي محمدد: 

 13قاعة 

 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم

 و االتصال )م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13قاعة القاعة: 

 
 

 
 

 األربعاء

 مدخل إلى مجتمع المعلومات )م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13 قاعة

 تنظيم وتسيير أنظمة 

 )أ م( المعلومات

 سباطي مراد: د

 13القاعة: 

 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم

 و االتصال )أ م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13القاعة: 

 

 )م( تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات

 سباطي مراد: د

 13قاعة 

 الخميس

 تاريخ الحضارات )م(

 سباطي مرادد: 

 13قاعة 

 م(أ تاريخ الحضارات )

 سباطي مرادد: 

 13القاعة: 

 

 تاريخ الجزائر المعاصر )أ م(

 ورنوغي الناصرأ:

    13القاعة: 

 مدخل إلى علم اآلثار )أ م( 

 : زعيتري عليد

 13القاعة: 

 مدخل إلى علم اآلثار )م(

 : زعيتري عليد

 13قاعة 
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      األحد

 م(أ ) إنجليزيةلغة 

 لبتر فاطمةأ: 

 تدرس عن بعد

 

 االثنين

 مدارس و مناهج )م(

 ثامرزروقي د: 

 13قاعة 

 تاريخ الجزائر المعاصر )م(

 د: مرجاني عبدالقادر

 13قاعة 

   

 إعالم آلي )م(

 بن زيد بلقاسمأ: 

 28القاعة: 

 مدارس و مناهج )أ م(

 زروقي ثامرد: 

 28القاعة: 

 الثالثاء

 )م( مذاهب فلسفية كبرى

 مهدي محمدد: 

 13قاعة 

 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم

 و االتصال )م(

 عبدالرحمانقدي : د

 13قاعة 

    

 األربعاء

 مدخل إلى مجتمع المعلومات )م(

 قدي عبدالرحمان: د

 13قاعة 

  

 تنظيم وتسيير أنظمة 

 )أ م( المعلومات

  سباطي مراد: د

   13القاعة: 

 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم

 االتصال )أ م(و

 قدي عبدالرحمان: د

 13القاعة: 

 )م( تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات

 سباطي مراد: د

 13قاعة 

 الخميس

 تاريخ الحضارات )م(

 سباطي مرادد: 

 13قاعة 

  

 م(أ تاريخ الحضارات ) 

 سباطي مرادد: 

   27القاعة: 

 مدخل إلى علم اآلثار )أ م(

 : زعيتري عليد

     27القاعة: 

 تاريخ الجزائر المعاصر )أ م(

 ورنوغي الناصر أ:

   27القاعة: 

 )م(مدخل إلى علم اآلثار 

 : زعيتري عليد

 13قاعة 

 


