
11 ،10 ،09 ،08 ،07: المدرجات                             

10 إلى 01 من: الفوج   

2015-06-03 إلى 2015-05-24 من                                 

الفوج/ المدرجسا 10:00   سا 8:15  الصباحية الفترة                                        األول األسبوع
02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجاإلجتماعية العلوم مجاالت                                 
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرج مناهج و مدارس                   
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج

04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج

06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج
08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجالتربية علوم إلى مدخل                    

10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجاألرطفونيا إلى مدخل                    
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجإستداللي إحصاء                       
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

سا 10:00   سا 8:00  الصباحية الفترة                                        الثاني األسبوع
02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجالثقافي الجزائر تاريخ                      
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجالديمغرافيا إلى مدخل                          
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجالمعلومت مجتمع إلى مدخل                           
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج

06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج
08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجآلي إعالم                        

10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

02 ،01 الفوج 07 رقم مدرج
04 ،03 الفوج 08 رقم مدرج
06 ،05 الفوج 09 رقم مدرج

08 ،07 الفوج 10 رقم مدرجفرنسية لغة                          
10 ،09 الفوج 11 رقم مدرج

2015-05-24 االحد

االجــــتماعيــــــــــــــة الـــــــــعلوم مـــــــــــــــــــــــيدان                                        

         2015/2014: الجامعية السنة                       الثاني السداسي إمتحانات                                                                      

عنابة مختار باجي جامعة

االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

اجتماعية و انسانية علوم LMD قسم 

االجــــتماعيــــــــــــــة الـــــــــعلوم مـــــــــــــــــــــــيدان

2015-06-01 اإلثنين

2015-06-02 الثالثاء

2015-06-03 األربعاء

2015-05-25 االثنين

2015-05-26 الثالثاء

2015-05-27األربعاء

2015-05-28 الخميس

2015-05-30 السبت

2015-05-31 األحد



06 ،05 ،04 ،03 ،02 ،01: المدرجات                             

18 إلى 01 من: الفوج                       

2015-06-03  إلى 2015-05-24 من

الفوج/ المدرجسا 10:00   سا 8:00  الصباحية الفترة                                        األول األسبوع

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج االتصال و اإلعالم وسائل إلى مدخل                                 
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج  الحضارات تاريخ                          
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرجالمعلومات أنظمة تسيير و تنظيم                   
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج المعاصر الجزائر تاريخ                    
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج مناهج و مدارس                       
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

سا 10:00   سا 8:00  الصباحية الفترة                                        الثاني األسبوع

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج كبرى فلسفية نظريات                         
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج اآلثار علم إلى مدخل                    
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج المعلومات مجتمع إلى مدخل                           
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج آلي إعالم                          
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

01،02،03 الفوج 01 رقم مدرج
05،06 الفوج 02 رقم مدرج
07،08،09 الفوج 03 رقم مدرج

10،11،12 الفوج 04 رقم مدرج إنجليزية لغة                          
13،14 الفوج 05 رقم مدرج
15،16،17 الفوج 06 رقم مدرج

04،18 الفوج 12 رقم مدرج

 اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانية الـــــــــــــــــــــــــــــعلوم مــــــــــــــــــــــيدان                                               

 اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانية الـــــــــــــــــــــــــــــعلوم مــــــــــــــــــــــيدان 

2015-05-30 السبت

2015-05-31 األحد

2015-06-01 اإلثنين

2015-06-02 الثالثاء

2015-06-03 األربعاء

2015-05-24 االحد

2015-05-25 االثنين

2015-05-26 الثالثاء

2015-05-27األربعاء

2015-05-28الخميس

 2015/2014: الجامعية السنة                           الثاني السداسي إمتحانات                                                        

عنابة مختار باجي جامعة

االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

 االنسانية العلوم ميدان LMD قسم 


