
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 :............./.........التخصص:.........../.........ــ     الفرع    (تكوين قاعدي مشترك)األولى :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 نورة جبلي/د مصادر اللغة واألدب 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 20/05/2017 01
 اسلوغة/ د-حفيظة رواينية/د-سعد بوفالقة/د (نثر)النص األدبي القديم  10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 21/05/2017 02
 عليوة/د+ مرابط /د+ اسماعين مغمولي/د فقه اللغة 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 22/05/2017 03
 كمال عطاب/د علم النحو 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 23/05/2017 04
 هجيرة لعور / د-احسن مزدور/-د النقد األدبي القديم 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 24/05/2017 05
 عمار قرفي/د تاريخ الحضارة اإلنسانية 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 25/05/2017 06
 سعاد لبعيلي/أ-أسماء لحسن/أ تقنيات البحث 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 27/05/2017 07
 صياد+أوبكة+/قرواش / د-عطروش+ عوجيف /أ فنيات التعبير الكتابي 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 28/05/2017 08
 بوخريس/أ-عبدلي/ أ-بن مراد/أ+بوبير /د اللغة الفرنسية 10المدرج  + 15 إلى ق1من ق 10.00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8.30 29/05/2017 09

                              

                                                                                                                                



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

                         دراسات لغـــــــــــــوية:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الفرع    (ليسانس)الثانية :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ المقياس 
 لخضر تيبت/أ النقد العربي المعاصر 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 20/05/2017 01
 عبد الرحمن زايد قيوش/د النص األدبي المعاصر 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 21/05/2017 02
 رجال عمار / د مدخل إلى اآلداب العالمية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 22/05/2017 03
 عليوة عبد الحميد/د اللسانيات التطبيقية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 23/05/2017 04
 ولعة  صالح/ د نظرية األدب 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 24/05/2017 05
 عمر لحسن/ د علم الصرف 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 25/05/2017 06
 وفاء صبحي /د المدارس اللسانية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 27/05/2017 07
 بوراوي/د+ مقران فصيح /د التعليمات العامة/ فلسفة اللغة  16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 28/05/2017 08
 هبة خياري/أ+ بوحوش /د علم االجتماع اللغوي/ مستويات التحليل اللساني  16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 29/05/2017 09
 تليلي/أ+ بوبير /د اللغة الفرنسية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 30/05/2017 10

   



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم 

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

                         دراسات أدبيـــــــــة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     الفرع    (ليسانس)الثانية :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ المقياس 
 بلواهم محمد/د النقد العربي المعاصر 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 20/05/2017 01
 عبد الرحمن زايد قيوش/د النص األدبي المعاصر 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 21/05/2017 02
 رجال عمار / د مدخل إلى اآلداب العالمية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 22/05/2017 03
 شقروش عبد السالم/د اللسانيات التطبيقية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 23/05/2017 04
 ولعة  صالح/ د نظرية األدب 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 24/05/2017 05
 عمر لحسن/ د علم الصرف 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 25/05/2017 06
 وفاء صبحي /د المدارس اللسانية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 27/05/2017 07
 السعيد بوسقطة/د الشعرية العربية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 28/05/2017 08
 دندان/أ+ بركات /أ+ بعلي /د الحداثة في األدب العربي 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 29/05/2017 09
 عبدلي دنيا+ مهدار عالية /أ اللغة الفرنسية 16 إلى القاعة 1من القاعة  13.30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ12.00 30/05/2017 10
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 .األدب  العــــــــــــــــربي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التخصص    (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ المقياس 
 عمر بلمقنعي/د النص الشعري المغاربي 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017 01
 عبد الكريم شلبي/أ النص السردي المغاربي 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017 02
 عبد الكريم عبد العزيز/أ المسرح المغاربي 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017 03
 بريكة بومادة/د األدب الشعبي المغاربي 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017 04
 وهيبة قربوع/أ األدب المقارن 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017 05
 سهيلة سبتي/أ أدب الهامش 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017 06
 مقران فصيح/د الحكامة والمواطنة 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017 07

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 .اللسانيات العــــــــــــــــامة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    التخصص    (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ المقياس 
 وردة عشاري/أ علم التراكيب 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017 01
 بن عياش مفيدة/أ النحو الوظيفي 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017 02
 محمد الهادي عطوي/د أصول النحو 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017 03
 منصر يوسف/د علم الداللة 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017 04
 أحمد حابس/د علم المفردات 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017 05
 خليفة صحراوي/د الصوتيات 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017 06
 مقران فصيح/د الحكامة والمواطنة 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017 07

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                      اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 .اللسانيات التـــــــــطبيقية :ـــــــــــــــــــــــــــــ     التخصص    (ليسانس)الثالثة :السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  االستاذ المقياس 
 هباشي لطيفة/د التعليميات التطبيقية  7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017 01
 هباشي لطيفة/د اللسانيات الحاسوبية  7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017 02
 محمد الهادي عطوي/د التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017 03
 حياة أحمد السيد/أ التطبيق الصرفي 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017 04
 وردة عشاري/أ التطبيق النحوي 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017 05
 خليفة صحراوي/د الفونولوجيا 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017 06
 مقران فصيح/د الحكامة والمواطنة 7 إلى القاعة1من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017 07
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم   

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 األدب العربي الحديث والمعاصر:.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

 أستاذ المــــادة  المقياس   القاعة التوقيت التاريخ
 بن اصفية اسماعيل/ د والمعاصر  النثر العربي الحديث 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017
 مخناش بشير/د-قيوش/ د الشعر  العربي الحديث والمعاصر  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017
 عليوي سامية/ د اآلداب األجنبية الحديثة  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017
 حنون عبد المجيد/ د األدب المقارن 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017
 سريدي فتيحة/ د النقد األدبي الحديث و المعاصر  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017
 سكينة زواغي/ د المسرح العربي  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017
 بوراس احسن/أ منهجية تحليل النصوص األدبية  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017
 منصوري عبد الحليم/ د علم النفس التربوي  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 28/05/2017
 بركات فتيحة/أ األدب الجزائري المكتوب باألجنبية  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 29/05/2017
 أسماء جواد/أ اإلعالم اآللي التطبيقي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 30/05/2017
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 نقد حديث و معاصر:.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

 أستاذ المــــادة المقياس   القاعة التوقيت التاريخ
 خروفة براك/أ النقد النسقي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017
 رواينية الطاهر/ د التلقي العربي للنقد النسقي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017
 قفصي فوزية/ د مدونات نقدية عربية معاصرة 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017
 صالح ولعة/د فلسفة الجمال 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017
 رماش عائشة/د السرديات 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017
 رماش عائشة / د منهجية تحليل النصوص األدبية  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017
 شريبط أحمد/أ النقد األدبي المغاربي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017
 منصوري عبد الحليم/ د علم النفس التربوي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 28/05/2017
 رفيعة بوقطاية/أ نظرية األدب 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 29/05/2017
 زيغد نريمان/أ اإلعالم اآللي التطبيقي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 30/05/2017
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات

 لسانيات عامة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

 أستاذ المــــادة  المقياس القاعــــــــــــــــة  التوقيت التاريخ
 هباشي لطيفة/د    الترجمة اآللية   15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017
 قرواش ربيعة/ د   نظرية النحو العربي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017
 بوشحدان الشريف/ د المدارس اللسانية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017
 لحسن عمر/ د تطبيقات صرفية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017
 ابرير بشير/ د مناهج تحليل النصوص 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017
 رابح بوحوش/ د مناهج البحث اللساني 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017
 منصر يوسف/ د   اللسانيات العربية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017
 شقروش عبد السالم/د التخطيط اللغوي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 28/05/2017
 سليمة بونعيجة/د علم المصطلح وصناعة المعاجم  15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 29/05/2017
 أسماء جواد/أ اإلعالم اآللي التطبيقي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 30/05/2017
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات  

  لسانيات تطبيقية:.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

قاعةال التوقيت التاريخ  أستاذ المــــادة  المقياس 
 بوراوي مليكة/ د تعليمية اللغة العربية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017
 بونعيجة رشدي سليمة/ د بناء المناهج وصناعة الطرائق التعليمية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017
 حابس أحمد/ د الصناعة المعجمية و التنمية اللغوية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017
 رحيم فطيمة/ أ علم النفس اللغوي ونظريات التعلم 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017
 صحراوي خليفة/د ورشة البحث في اللسانيات التطبيقية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017
 روابحية جيهان علم التقويم 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017
 بونعيجة رشدي سليمة/ د تحليل المحتويات 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017
 عبد الحميد عليوة/ د اللسانيات التقابلية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 28/05/2017
 أحمد حابس/د علم أمراض الكالم 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 29/05/2017
 أسماء جواد/أ اإلعالم اآللي التطبيقي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 30/05/2017
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 2016/2017  :الجامعية    السنة                                                                                                       اللغة العربية وآدابها:قســم

  السـداسـي الثانيرزنـامـة امتحانـات  

  أدب عربي  قديم:. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصص    (ماستر)األولى     :السنة 

قاعةال التوقيت التاريخ  أستاذ المــــادة  المقياس 
 حفيظة رواينية/ د النص الشعري القديم 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 20/05/2017
 مزدور احسن/ د النص النثري القديم 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 21/05/2017
 فوزية قفصي/ د النص الشعري العباسي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 22/05/2017
 نجاة عرب الشعبة/ د النص السردي العباسي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 23/05/2017
 سريدي فتيحة/ د النقد األدبي القديم 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 24/05/2017
 شكيل عبد الحميد / د البالغة العربية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 25/05/2017
 بوراس احسن/ أ منهجية تحليل النصوص األدبية 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 27/05/2017
 منضوري عبد الحليم/ د علم النفس التربوي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 28/05/2017
 رفيعة بوقطاية/أ نظرية األدب 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 29/05/2017
 زيغد نريمان/أ اإلعالم اآللي التطبيقي 15 إلى القاعة8من القاعة  11.45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.15 30/05/2017
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