
عنابـــــة مختــــار باجــــي جامعـــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

الجتماعية و  اإلنسانية العلوم  LMD قسم

الفوجالقاعةالساعةالٌومالمقٌاس(ة)االستاذالرقم

01 مجموعة06 مدرج9:30-11:00

02 مجموعة01 مدرج12:30-14:00

03 مجموعة01 مدرج14:00-15:30

03 مجموعة06 مدرج11:00-12:30

01 مجموعة06 مدرج12:30-14:00

02 مجموعة06 مدرج14:00-15:30

02 مجموعة06 مدرج9:30-8:00االحد

03 مجموعة01 مدرج14:00-12:30االثنٌن

03 مجموعة06 مدرج8:00-9:30

01 مجموعة06 مدرج9:30-11:00

02 مجموعة01 مدرج14:00-15:30

03 مجموعة06 مدرج12:30-11:00االثنٌناالعالم وسائل الى مدخلإٌمان بلعات5ً

02 مجموعة06 مدرج12:30-14:00

01 مجموعة06 مدرج14:00-15:30

03 مجموعة06 مدرج11:00-12:30

02 مجموعة06 مدرج12:30-14:00

01 مجموعة06 مدرج14:00-15:30

03 مجموعة01 مدرج9:30-11:00

01 مجموعة01 مدرج12:30-14:00

02 مجموعة01 مدرج14:00-15:30

07 ف19 أ11:00-9:30االربعاءالمعلومات انظمة تسٌٌر و تنظٌم

01 مجموعة06 مدرج9:30-11:00

02 مجموعة01 مدرج12:30-14:00

03 مجموعة01 مدرج14:00-15:30

03 مجموعة06 مدرج11:00-12:30

01 مجموعة06 مدرج12:30-14:00

02 مجموعة06 مدرج14:00-15:30

02 ف19 أ11:00-9:30الثالثاء

03 مجموعة06 مدرج11:00-9:30الخمٌس

01 مجموعة06 مدرج12:30-11:00الخمٌس

02 مجموعة06 مدرج14:00-12:30الخمٌس

01 مجموعة06 مدرج09:30-08:00الخمٌسالً اعالمشهرة طلح12ً

المعلومات مجتمع

االنسانية العلوم اساتذة توقيت

الحضارات تارٌخ حمزة بوقادوم

المعاصر الجزائر تارٌخ

مناهج و مدارسنسمة مسعودان

قباٌلً

الً اعالمالقادر عبد بودٌن3ً

االثنٌن

االحد

االحد

امال هادف8

المعلومات انظمة تسٌٌر و تنظٌممسٌف11

1

2

4

6

الثالثاء

االثنٌن االعالم وسائل الى مدخل

االربعاءاالثار علم الى مدخلكرٌم عرٌف9

الثالثاء

االربعاءفرنسٌةرابح لحرش10

فلسفةجمال بروال 7

نظٌرة فركوس



16 أ03 ف08:00-09:30

16 أ07 ف9:30-11:00

16 أ11 ف11:00-12:30

16 أ04 ف14:00-15:30

16 أ12 ف9:30-11:00

16 أ09 ف11:00-12:30

16 أ13 ف08:00-09:30

16 أ16 ف9:30-11:00

16 أ14 ف12:30-14:00

16 أ18  ف12:30-14:00

16 أ17 ف14:00-15:30

16 أ02ف15:30-14:00االربعاء

16 أ15 ف9:30-11:00

16 أ10 ف9:30-11:00

16 أ01 ف08:00-09:30

16 أ10 ف9:30-11:00

16 أ06 ف11:00-12:30

16 أ05 ف12:30-14:00

17 أ02 ف08:00-09:30

16 أ08 ف9:30-11:00

18 ب13 ف08:00-09:30

23 ب07 ف9:30-11:00

17 أ14 ف12:30-14:00

17 أ06 ف14:00-15:30

17 أ08 ف08:00-09:30

17 أ09 ف9:30-11:00

17 أ12 ف11:00-12:30

17 أ16 ف08:00-09:30

17 أ11 ف9:30-11:00

17 أ15 ف12:30-14:00

17 أ01 ف14:00-15:30

17 أ05 ف12:30-11:00االثنٌن

17 أ03 ف08:00-09:30

17 أ04 ف11:00-12:30

17 أ17 ف12:30-14:00

17 أ18 ف14:00-15:30

15 أ05 ف08:00-09:30

15 أ12ف9:30-11:00

15 أ06 ف11:00-12:30

15 أ14 ف12:30-14:00

15 أ01 ف12:30-14:00

15 أ18 ف14:00-15:30

الثالثاء

االحد

االثنٌن

االحد

المعاصر الجزائر تارٌخفٌاض14

المعاصر الجزائر تارٌخقواسمٌة15

المعاصر الجزائر تارٌخشعابنة13

الثالثاء

االربعاء

الثالثاء

الخمٌس

االحدالحضارات تارٌخنعٌمة اٌصالح20ً

االثنٌن

الحضارات تارٌخإٌمان بلحٌط18

االربعاءالحضارات تارٌخمسرور19

المعاصر الجزائر تارٌخمباركٌة16

المعاصر الجزائر تارٌخرٌمة ضٌف17

االثنٌن

الثالثاء

الخمٌس

الحضارات تارٌخصبرٌنة قرابسٌة21

مناهج و مدارسطهراوي22



15 أ02 ف11:00-12:30

15 أ16ف12:30-14:00

15 أ15 ف14:00-15:30

15 أ04 ف08:00-09:30

15 أ10 ف9:30-11:00

15 أ11 ف11:00-12:30

15 أ17 ف12:30-14:00

15 أ07 ف12:30-11:00االثنٌن

15 أ08 ف08:00-09:30

15 أ03 ف9:30-11:00

15 أ09 ف11:00-12:30

15 أ13 ف12:30-14:00

14 أ01 ف08:00-09:30

14 أ15ف9:30-11:00

14 أ04ف11:00-12:30

14 أ12 ف08:00-09:30

14 أ09ف9:30-11:00

14 أ11 ف08:00-09:30

14 أ07 ف9:30-11:00

14 أ08 ف11:00-12:30

14 أ06 ف12:30-14:00

15 أ05 ف9:30-11:00

14 أ10 ف11:00-12:30

14 أ13 ف9:30-11:00

14 أ02 ف11:00-12:30

14 أ18 ف12:30-14:00

14 أ14 ف08:00-09:30

14 أ16 ف11:00-12:30

14 أ17ف12:30-14:00

14 أ03 ف14:00-15:30

18 ا13 ف12:30-14:00

18 ا14 ف14:00-15:30

18 ا06 ف08:00-09:30

18 ا12 ف9:30-11:00

18 ا09 ف11:00-12:30

18 ا05 ف14:00-15:30

18 ا02 ف11:00-12:30

18 ا04ف12:30-14:00

18 ا15 ف14:00-15:30

18 ا11 ف9:30-11:00

18 ا18 ف11:00-12:30

18 ا16 ف12:30-14:00

الثالثاء

االربعاء

الخمٌس

الثالثاء

االربعاء

االثنٌن

الخمٌس

الخمٌس

االثنٌن

الثالثاء

االحد

الثالثاء

االثنٌن

مناهج و مدارسأمال عباس23

مناهج و مدارسعباس24ً

االعالم وسائل الى مدخللعروس27ً

االعالم وسائل الى مدخلصارة شاب28ً

االعالم وسائل الى مدخلرجم بن25

االعالم وسائل الى مدخللمروس26

االثار علم الى مدخلسنٌة صامت29

االثار علم الى مدخلسوالمٌة30



18 ا01 ف11:00-12:30

18 ا17 ف12:30-14:00

18 ا03 ف14:00-15:30

18 ا10 ف08:00-09:30

18 ا08 ف9:30-11:00

18 ا07 ف11:00-12:30

19 ا17 ف08:00-09:30

19 ا08ف9:30-11:00

19 ا10 ف11:00-12:30

19 ا18 ف12:30-14:00

19 ا06 ف14:00-15:30

19 ا12 ف9:30-11:00

19 ا03 ف12:30-14:00

19 ا14 ف14:00-15:30

19 ا09 ف9:30-11:00

19 ا11 ف12:30-14:00

19 ا16 ف08:00-09:30

19 ا04 ف11:00-12:30

17 ا05 ف9:30-11:00

17 ا13 ف11:00-12:30

19 ا01 ف12:30-14:00

االحد

االثنٌن

الخمٌس

االربعاء

الخمٌس

االحد

الثالثاء

المعلومات انظمة تسٌٌر و تنظٌمشالب34ً

المعلومات انظمة تسٌٌر و تنظٌمنادٌة جمعة33

المعلومات انظمة تسٌٌر و تنظٌمفٌالة32

االثار علم الى مدخلخلٌصة شراحٌل31


