التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A01
اليوم

األحد

االثنني

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

م إلىمجحمع املعلومات

مذخل إلى ارطفونيا

مذارش ومناهج

احصاء

د/.حليلو

أ.مضعود وفاء

املذرج02

كاعة 05

د زمام
املذرج02

كاعة 15

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

الثالثاء

م إلىمجحمع املعلومات
د/.حليلو
ق1

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

مذخل إلى علوم التربية
د .رابحي اصماعيل
كاعة 02

مجاالت العلوم الاجحماعية

إعالم آلالي
أ .صهلي صهام
كاعة إلاعالم آلالي 01

مجاالت العلوم الاجحماعية

د /مضعودي
ق1

األربعاء
اخلميس

لغة اجنبية

مذارش ومناهج
د /عصمان
ق1

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج02

مذخل إلى الذًمغرافيا
د/حفيظي
ق 01

كاعة 09

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

14.40-13.10

16.20-14.50

د.عرعور
املذرج02

مذخل إلى الذًمغرافيا
د/.حفيظي
املذرج 02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة أولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A02
اليوم

األحد

االثنني

الثالثاء

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

م إلىمجحمع املعلومات

إحصاء

مذارش ومناهج

مذخل إلى الارطوفونيا

د زمام
املذرج02

كاعة 10

د.حليلو
املذرج02

كاعة 15

ثاريخ الجسائر الثلافي

إعالم آلالي

د.فريح لخميس ي
املذرج02

أ.فحاجي اصكنذر
كاعة إلاعالم آلالي 01

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

د /براهيمي
ق1

م إلىمجحمع املعلومات

مذارش ومناهج

مذخل الى علوم التربية

مجاالت العلوم الاجحماعية

د/.حليلو
ق1

د /عصمان
ق1

دودو صونيا
كاعة 05

د.عرعور
املذرج02

لغة أجنبية

األربعاء
اخلميس

14.40-13.10

16.20-14.50

كاعة 12
مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

مجاالت العلوم الاج

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج 02

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
ق1

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A03
اليوم

09.30-08.00

األحد

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

االثنني

الثالثاء

املذرج02

مذارش ومناهج
د زمام
املذرج02

م إلىمجحمع املعلومات
د /عسيس

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

مذخل الى علوم التربية
دودو صونيا
كاعة 09

مجاالت العلوم الاج

مذخل إلى الذًمغرافيا

لغة اجنبية

د /براهيمي
ق 22

أ.لحمر
ق .............

كاعة

إعالم آلالي
أ .صهلي صهام
كاعة إلاعالم آلالي 01

ق2

مذخل الى الارطوفونيا

مذارش ومناهج

مذخل إلى الارطوفونيا

د.طاع هللا
املذرج02

أ.د /اوراًنية
ق 16

د.طاع هللا
كاعة 09

األربعاء

اخلميس

11.10-09.40

12.50-11.20

14.40-13.10

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

16.20-14.50

ق1
مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

احصاء
كاعة 15
مجاالت العلوم الاجحماعية

د.عرعور
املذرج02
مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج 02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة أولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A04
اليوم

09.30-08.00

األحد

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

االثنني

املذرج02
ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

11.10-09.40

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

مذارش ومناهج
د زمام
املذرج02

لغة اجنبية
أ.د العلبي لسهر
كاعة 09

مذارش ومناهج
أ /بوصحة
ق1

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

مذخل إلى الارطوفونيا
د.طاع هللا
اللاعة 06

م إلىمجحمع املعلومات
د /عسيس
ق2
مجاالت العلوم الاج

مذخل الى علوم التربية

مجاالت العلوم الاجحماعية

د /ببومعراف صيمة
ق2

مضعود وفاء
كاعة 16

د.عرعور
املذرج02

إعالم آلالي
أ .صهلي صهام
كاعة إلاعالم آلالي 01

مذخل إلى الذًمغرافيا

مذخل إلى الذًمغرافيا

د /شاوش اخوان

د.حفيظي

ق ........

املذرج 02

مذخل الى الارطوفونيا

احصاء

د.طاع هللا
املذرج02

كاعة 15

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A05
اليوم

األحد

االثنني

الثالثاء

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

م إلىمجحمع املعلومات

احصاء

مذارش ومناهج

إعالم آلالي

د.حليلو
املذرج02

أ .كنيفي عادل
كاعة 23

د زمام
املذرج02

أ.فحاجي اصكنذر
كاعة إلاعالم آلالي 01

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

لغة اجنبية
العلبي لسهر
اللاعة 09

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

م إلىمجحمع املعلومات

مجاالت العلوم الاج

مجاالت العلوم الاجحماعية

د /عسيس
ق5

د /براهيمي
ق 17

د.عرعور
املذرج02

األربعاء
اخلميس

14.40-13.10

16.20-14.50

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

مذارش ومناهج
د /عصمان
ق1

مذخل إلى الذًمغرافيا
أ .لحمر
ق 15

مذخل الى الارطوفونيا

مذخل الى علوم التربية

كاعة 10

كاعة 10

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج 02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة أولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A06
اليوم

األحد

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

م إلىمجحمع املعلومات

إعالم آلالي

مذارش ومناهج

مذخل الى الارطوفونيا

د.حليلو

أ.فحاجي اصكنذر
كاعة إلاعالم آلالي 01

د زمام
املذرج02

كاعة 16

املذرج02

االثنني

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

الثالثاء

األربعاء

مجاالت العلوم الاج
د./علية
ق2

اخلميس

مذخل الى الارطوفونيا
ا.طاع هللا
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

14.40-13.10

لغة اجنبية
أ.د العلبي لسهر
كاعة 09

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

مذخل إلى الذًمغرافيا

مذخل الى علوم التربية

د./شاوش اخوان
ق5

اللاعة 02

مذارش ومناهج
أ.د /اوراًنية
ق 25

16.20-14.50

مجاالت العلوم الاجحماعية

د.عرعور
املذرج02

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج 02
م إلىمجحمع املعلومات
أ /حمادي
ق 16

احصاء
كاعة 15

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A07
اليوم

األحد

االثنني

الثالثاء

األربعاء
اخلميس

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

09.30-08.00

11.10-09.40

م إلىمجحمع املعلومات

مذارش ومناهج

إعالم آلالي

احصاء

د.حليلو
املذرج02

د زمام
املذرج02

أ.فحاجي اصكنذر
كاعة إلاعالم آلالي 01

عذًلة نادًة

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.خليل
ق1

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

مذارش ومناهج

م إلىمجحمع املعلومات

لغة اجنبية

أ /بوصحة
ق6

د /عسيس
ق6

كاعة 06

مجاالت العلوم الاجحماعية

مذخل إلى علوم التربية
أ .حميذات صالح

ق1

كاعة 30

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج02

مذخل الى الارطوفونيا

أ.د /اوراًنية

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

كاعة 20

مجاالت العلوم الاجحماعية

د.عرعور
املذرج02

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج 02

كاعة 06

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A08
اليوم

األحد

12.50-11.20

14.40-13.10

09.30-08.00

11.10-09.40

م إلىمجحمع املعلومات

مذارش ومناهج

مذخل إلى ارطفونيا

د.حليلو

د زمام
املذرج02

أ.مضعود وفاء

املذرج02

االثنني

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

الثالثاء

األربعاء
اخلميس

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.خليل
ق5

كاعة 06
مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

مذارش ومناهج

مجاالت العلوم الاجحماعية

مجاالت العلوم الاجحماعية

أ /بوصحة
ق5

أ.د /اوراًنية
ق6

د.عرعور
املذرج02

مذخل الى علوم التربية
أ .حميذات صالح
كاعة 24

م إلىمجحمع املعلومات
دً /حياوي
ق ..............

مذخل الى الارطوفونيا

احصاء

د.طاع هللا
املذرج02

كاعة 15

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

16.20-14.50

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج 02

لغة اجنبية
كاعة 05

إعالم آلالي
أ.زيذ جاًر
كاعة إعالم ألي 03

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية (2019/2018 )A09
اليوم

09.30-08.00

األحد

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

االثنني

11.10-09.40

املذرج02
ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج02

الثالثاء

مذارش ومناهج
د زمام
املذرج02

احصاء
عذًلة نادًة
كاعة 15

م إلىمجحمع املعلومات
أ /حمادي

مذارش ومناهج
أ /بوصحة
ق6

كاعة 09

مجاالت العلوم الاجحماعية

مذخل إلى الذًمغرافيا

مجاالت العلوم الاجحماعية

د./شاوش اخوان
ق1

د.عرعور
املذرج02

مذخل إلى علوم التربية

مذخل إلى الذًمغرافيا

إعالم آلالي

أ .كشكار فحح هللا
كاعة 12

د.حفيظي
املذرج 02

أ.زيذ جاًر
كاعة إعالم ألي 01

هياق خالذ
كاعة 30

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

ق 17

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02

األربعاء

اخلميس

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

لغة اجنبية

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
كاعة 09

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B01
اليوم

09.30-08.00

األحد
االثنني

م إلىمجحمع املعلومات
د/.حليلو
ق1

اخلميس

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

مذارش ومناهج
د/.بن ثركي

املذرج02

ق1

مذارش ومناهج
أ.د .زمام
املذرج02

14.40-13.10

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02
مذخل إلى الارطوفونيا

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج 01

كاعة 18

لغة اجنبية

مجاالت العلوم الاجحماعية

مذخل إلى علوم الثربية

كاعة 29

د /كاصمي
كاعة 15

د .كحول شفيلة
املذرج 02

إعالم آلالي

مذخل إلى الذًمغرافيا

احصاء

مذخل إلى الذًمغرافيا

أ.زيذ جاًر
كاعة إعالم ألي 01

د.حفيظي
ق5

أ....... /
ق5

د.حفيظي
املذرج02

الثالثاء

األربعاء

11.10-09.40

12.50-11.20

16.20-14.50

مذخل الى علوم التربية

مجاالت العلوم الاجحماعية

د .ثخيات علي
كاعة 10

د.عرعور
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B02
اليوم

09.30-08.00

األحد

االثنني

الثالثاء

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

احصاء
كنيفي عادل
كاعة 15

املذرج02

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02

مذ خل إلى الارطفونيا
دودو صونيا
كاعة 05

مذارش ومناهج

ثاريخ الجسائر الثلافي

مذخل الى علوم التربية

أ.د .زمام

د.فريح لخميس ي

املذرج02

املذرج 01

دودو صونيا
كاعة 05

مجاالت العلوم الاجحماعية

م إلىمجحمع املعلومات

هياق خالذ

د/.حليلو

كاعة 29

ق9

إعالم آلالي
أ .صهلي صهام
كاعة إلاعالم آلالي 01

مذخل إلى الذًمغرافيا
د./شاوش اخوان
ق6

مذارش ومناهج
د/.بن ثركي
ق6

األربعاء
اخلميس

11.10-09.40

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

لغة اجنبية

مجاالت العلوم الاجحماعية

كاعة 16

د.عرعور
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

مذخل إلى علوم الثربية
د .كحول شفيلة
املذرج 02
مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B03
اليوم

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

األحد

مذخل إلى علوم الثربية
مضعود وفاء
كاعة 05

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو
املذرج02

م إلىمجحمع املعلومات
د /بوللواش
ق6

االثنني

الثالثاء

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02

مذخل إلى الارطوفونيا

مذارش ومناهج

ثاريخ الجسائر الثلافي

إعالم آلالي

مضعود وفاء
كاعة 06

أ.د .زمام
املذرج02

د.فريح لخميس ي
املذرج 01

أ.فحاجي اصكنذر
كاعة إلاعالم آلالي 01

إحصاء

مجاالت العلوم الاجحماعية

مذخل إلى علوم الثربية

مذارش ومناهج

كاة 03

د /براهيمي
ق 24

د .كحول شفيلة
املذرج 02

أ.د /اوراًنية
ق2

مذخل إلى الذًمغرافيا
أ /لحمر
ق5

األربعاء
اخلميس

14.40-13.10

16.20-14.50

لغة
أ .بن صليمان
كاعة 02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

................
ق9

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج02

مجاالت العلوم الاجحماعية

د.عرعور
املذرج02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B04
اليوم

األحد

االثنني

الثالثاء

األربعاء

09.30-08.00

11.10-09.40

مذخل إلى الارطوفونيا

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

كاعة 01

املذرج02

إعالم آلالي

مذارش ومناهج

ثاريخ الجسائر الثلافي

أ.فحاجي اصكنذر
كاعة إلاعالم آلالي 01

أ.د .زمام
املذرج02

د.فريح لخميس ي
املذرج 01

م إلىمجحمع املعلومات

مذارش وماهج

مذخل إلى علوم الثربية

لغة اجنبية

أد /مناصرية
ق9

أ.د /زمام
ق ...........

د .كحول شفيلة
املذرج 02

أ .بن صليمان
كاعة 01

مجاالت العلوم الاجحماعية

مذخل الى علوم التربية

مذخل إلى الذًمغرافيا

د /خينش
كاعة 20

أ.معاريف أحمذ
كاعة 14

د.حفيظي
املذرج02

احصاء
ق5

اخلميس
نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

مجاالت العلوم الاجحماعية

د.عرعور
املذرج02

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50
مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02

مذخل إلى الذًمغرافيا
د./شاوش اخوان
ق5

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة أولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B05
اليوم

األحد

09.30-08.00

11.10-09.40

لغة اجنبية

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

كاعة 02

املذرج02

د /حضني
ق 16

مذارش ومناهج

إعالم آلالي

أ.د .زمام
املذرج02

أ.فحاجي اصكنذر
كاعة إلاعالم آلالي 01

د.فريح لخميس ي
املذرج 01

مذارش ومناهج

م إلىمجحمع املعلومات

مذخل إلى علوم الثربية

مذخل إلى الارطوفونيا

أ /لحمر
ق 10

أد /مناصرية
ق9

د .كحول شفيلة
املذرج 02

كاعة 06

مذخل إلى علوم التربية
.معاريف أحمذ
كاعة 14

احصاء

األربعاء
اخلميس

مجاالت العلوم الاجحماعية

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02

ثاريخ الجسائر الثلافي

االثنني

الثالثاء

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

مذخل إلى الذًمغرافيا

مجاالت العلوم الاجحماعية

د./شاوش اخوان
كاعة 06

د.عرعور
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

كاعة 15

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة أولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B06
اليوم

09.30-08.00

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

األحد

مذارش ومناهج
أ.د .زمام
املذرج02

األربعاء

احصاء

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02

كاعة 27

املذرج02
مذخل إلى الارطوفونيا
مضعود وفاء
كاعة 06

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج 01

م إلىمجحمع املعلومات

مذخل إلى الذًمغرافيا

مذخل إلى علوم الثربية

مذخل الى علوم التربية

د /عباس ي
ق 15

د.خليل
ق 10

د .كحول شفيلة
املذرج 02

أ.بن جلطي محمذ
كاعة 05

االثنني

الثالثاء

11.10-09.40

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

مجاالت العلوم الاج

مذارش ومناهج

أ.د /شعباني

د /بن ثركي

ق6

ق 09

إعالم آلالي
أ .صهلي صهام
كاعة إلاعالم آلالي 03

مجاالت العلوم الاجحماعية

لغة اجنبية

د.عرعور
املذرج02

أ .بن صليمان
كاعة 13

اخلميس
نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة أولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B07
اليوم

14.40-13.10

16.20-14.50

09.30-08.00

م إلىمجحمع املعلومات

مذ خل إلى الاارطفونيا

مذخل الى الارطوفونيا

د.حليلو
املذرج02

د.طاع هللا
كاعة 05

د.طاع هللا
املذرج 02

كاعة 15

مذارش ومناهج
أ.د .زمام
املذرج02

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج 01

مذخل الى علوم التربية

م إلىمجحمع املعلومات

مذخل إلى علوم الثربية

لغة اجنبية

د .دودو صونيا
كاعة 16

د /عباس ي
ق 15

د .كحول شفيلة
املذرج 02

كاعة 09

مذارش ومناهج
أ /لحمر
ق 10

مجاالت العلوم الاج
أ.د /شعباني
ق 10

إعالم آلالي

مجاالت العلوم الاجحماعية

زيذ جاًر
كاعة إعالم ألي 01

د.عرعور
املذرج02

األحد

االثنني

الثالثاء

األربعاء
اخلميس

احصاء

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

11.10-09.40

12.50-11.20

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.خليل
ق 10

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج02

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة أولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B08
اليوم

األحد

09.30-08.00

11.10-09.40

مذخل الى علوم التربية

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

كاعة 06

املذرج02
مذارش ومناهج
أ.د .زمام
املذرج02

االثنني

الثالثاء

12.50-11.20

م إلىمجحمع املعلومات
د /عباس ي
ق 22

14.40-13.10

16.20-14.50

مذارش ومناهج
د /براهيمي
ق2

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج 01

احصاء

مذ خل إلى الارطفونيا

مذخل إلى علوم الثربية

لغة أجنبية

كاعة 15

دودو صونيا
كاعة 16

د .كحول شفيلة
املذرج 02

كاعة 10

األربعاء

اخلميس
نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

مذخل إلى الذًمغرافيا

إعالم آلالي

مذخل إلى الذًمغرافيا

د.خليل
ق 15

زيذ جاًر
كاعة إعالم ألي 01

د.حفيظي
املذرج02

مجاالت العلوم الاجحماعية

مجاالت العلوم الاج

د.عرعور
املذرج02

أ.د /شعباني
ق6

رئيس القسم :أ .زيان محمد

التوزيع الزمني للسداسي الثاني
مستوى السنة اولى علوم اجتماعية ( 2019/2018 )B09
اليوم

14.40-13.10

16.20-14.50

09.30-08.00

م إلىمجحمع املعلومات
د.حليلو

مجحمع املعلومات
أ /لبعل
كاعة 10

مذخل الى الارطوفونيا
د.طاع هللا
املذرج 02

مذارش ومناهج
أ.د .زمام
املذرج02

ثاريخ الجسائر الثلافي
د.فريح لخميس ي
املذرج 01

احصاء
عذًلة نادًة
كاعة 20

مذخل إلى الذًمغرافيا

مذخل إلى علوم الثربية

د.خليل

د .كحول شفيلة

ق 10

املذرج 02

إعالم آلالي
أ .صهلي صهام
كاعة إلاعالم آلالي 01

لغة اجنبية

مذخل الى الارطوفونيا

مذخل الى علوم التربية

كاعة 16

كاعة 16

كاعة 01

مذخل إلى الذًمغرافيا
د.حفيظي
املذرج02

األحد
االثنني

املذرج02
مذارش ومناهج
أ /بوصحة
ق 22

الثالثاء

األربعاء
اخلميس

11.10-09.40

12.50-11.20

مجاالت العلوم الاج

مجاالت العلوم الاجحماعية

أ.د /شعباني
ق9

د.عرعور
املذرج02

نائب رئيس القسم :أ .عادل مرابطي

رئيس القسم :أ .زيان محمد

