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 2020/2021 األولللسداسي  التوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية انثروبولوجيا
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السبت 
 ابتيمولوجيا

النظريات 
االنثروبولوجية 

 الحديثة

النظريات االنثروبولوجية 
 الحديثة

منهجية البحث في  ميادين االنثروبولوجيا ميادين االنثروبولوجيا  
 االنثروبولوجيا

 
 

   5العماري مدرج/ د 4حمادي مدرج/ أ C1حمادي ق / أ   1طويل مدرج/ د.أ C1طويل ق / د.أ C4معطر ق  / د

االحد 
  

منهجية البحث في 
 االنثروبولوجيا

  انثروبولوجيا الجزائر انثروبولوجيا الفضاء االج انثروبولوجيا الجزائر  انثروبولوجيا الفضاء االج
 

   4لغريب مدرج/ أ 4شين مدرج/ د C3لغريب ق / أ  C3شين ق / د C4العماري ق /د  

االثنين 
          

          

 الثالثاء
 ابتيمولوجيا

النظريات 
االنثروبولوجية 

 الحديثة

النظريات االنثروبولوجية 
 الحديثة

 ميادين االنثروبولوجيا ميادين االنثروبولوجيا  
منهجية البحث في 

 االنثروبولوجيا

  

   5العماري مدرج/ د 4حمادي مدرج/ أ C1حمادي ق / أ   1طويل مدرج/ د.أ C1طويل ق / د.أ C4معطر ق  / د

 االربعاء
  

منهجية البحث في 
 االنثروبولوجيا

 انثروبولوجيا الجزائر انثروبولوجيا الفضاء االج انثروبولوجيا الجزائر  انثروبولوجيا الفضاء االج
  

   4لغريب مدرج/ أ 4شين مدرج/ د C3لغريب ق / أ  C3شين ق / د C4العماري /د  

 الخميس
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         2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية انثروبولوجيا للسداسي 
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السبت 
النظريات االنثروبولوجية 

 ميادين االنثروبولوجيا   ميادين االنثروبولوجيا النظريات االنثروبولوجية الحديثة ابتيمولوجيا الحديثة
منهجية البحث في 

  االنثروبولوجيا
 

   5العماري مدرج/ د 4حمادي مدرج/ أ   C1حمادي ق / أ 1طويل مدرج/ د.أ C4معطر ق  / د C1طويل ق / د.أ

االحد 
 انثروبولوجيا الفضاء االج  

منهجية البحث في 
 االنثروبولوجيا

  انثروبولوجيا الجزائر انثروبولوجيا الفضاء االج  انثروبولوجيا الجزائر
 

   4لغريب مدرج/ أ 4شين مدرج/ د  C1لغريب ق/ أ C1العماري /د C1شين ق / د  

االثنين 
          

          

 الثالثاء
النظريات االنثروبولوجية 

 الحديثة
منهجية البحث في  ميادين االنثروبولوجيا   ميادين االنثروبولوجيا النظريات االنثروبولوجية الحديثة ابتيمولوجيا

 االنثروبولوجيا
  

   5العماري مدرج/ د 4حمادي مدرج/ أ   C1حمادي ق / أ 1طويل مدرج/ د.أ C4معطر ق  / د C1طويل ق / د.أ

 االربعاء
 انثروبولوجيا الفضاء االج  

منهجية البحث في 
 االنثروبولوجيا

 انثروبولوجيا الجزائر انثروبولوجيا الفضاء االج  انثروبولوجيا الجزائر
  

   4لغريب مدرج/ أ 4شين مدرج/ د  C1لغريب ق/ أ C1العماري /د C1شين ق / د  

 الخميس
          
          


