
 ع كلية العلوم االجتما        الحميد بن باديس/مستغانم جامعة عبد                

 2021-2020السنة الجامعية   اجتماعيةاستعمال الزمن المكيف للسنة األولى ليسانس تخصص علوم 

 د 30و  سا11 إلى    د45سا و10 د 45و  سا10إلى   سا 10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15و  سا9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 الثالاثء

15/12/2020 
 صباحا 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 01المدرج  (1.2.3فواج محاضرة)األ

 سباعي  : مدخل إلى الفلسفة

 02المدرج  (4.5.6فواج محاضرة)األ

 بلهواري :مدخل إلى علم اإلجتماع

 03المدرج  (7.8.9فواج محاضرة)األ

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 04المدرج  (10.11 انفوجمحاضرة)ال

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 02المدرج  (4.5.6)األفواج محاضرة

 سباعي : مدخل إلى الفلسفة

 01المدرج  (1.2.3فواج محاضرة)األ

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 04المدرج  (10.11)الفوجان محاضرة

 نجادي :مدخل إلى علم النفس

 03درج الم (7.8.9فواج محاضرة)األ

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 03المدرج  (7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 04المدرج  (10.11)الفوجانمحاضرة

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 01المدرج  (1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 طاجين :مدخل إلى علم النفس

 02المدرج  (4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 مناد  :نثروبولوجيامدخل إلى األ

 04المدرج  (10.11)الفوجان محاضرة

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 03المدرج  (7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 02المدرج  (4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 طاجين  :مدخل إلى علم النفس

 01المدرج  (1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45وسا 12سا   إلى   12 التوقيت 

 األربعاء 
16/12/2020 

 مساء 

 سماحي مدارس ومناهج

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج  

 معاش   الفرد والثقافة

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 راجعي   مدخل إلى اإلقتصاد

 04المدرج  (10.11محاضرة)الفوجان 

 غزال لغة أجنبية

 03( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان  

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 9تطبيق )الفوج 

  سماحي مدارس ومناهج

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 معاش  الفرد والثقافة

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج  

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 03درج ( الم7.8.9محاضرة)األفواج  

 غزال لغة أجنبية

 04( المدرج 10.11تطبيق )الفوجان 

 مشري   مدارس ومناهج

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 معاش  الفرد والثقافة

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان  

 راجعي   مدخل إلى اإلقتصاد

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 غزال لغة أجنبية

 02رج ( المد4.5تطبيق )الفوجان 

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 6تطبيق )الفوج 

 مشري   مدارس ومناهج

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 معاش   الفرد والثقافة

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 راجعي   مدخل إلى اإلقتصاد

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 غزال لغة أجنبية

 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 3تطبيق )الفوج 

 د 30سا و11د    إلى 45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 اخلميس 

17/12/2020 

 صباح 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 اعي سب : مدخل إلى الفلسفة

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 سباعي  : مدخل إلى الفلسفة

 01( المدرج 1.2.3فواج محاضرة)األ

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 م إبراهي : مدخل إلى الفلسفة

 04درج ( الم10.11محاضرة)الفوجان

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 طاجين  :مدخل إلى علم النفس

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 م إبراهي : مدخل إلى الفلسفة

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 مخلوف علم اإلجتماع:مدخل إلى 

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 ين طاج :مدخل إلى علم النفس

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45سا و12سا   إلى   12 التوقيت 

 السبت 

19/12/2020 
  ديةبن ج مدارس ومناهج

 1( المدرج 9.10تطبيق )الفوجان 

 بوطرفة الفرد والثقافة

 بن جدية مدارس ومناهج

 2( المدرج 11تطبيق )الفوج 

 بوطرفة الفرد والثقافة

 بورزق  إحصاء

 1( المدرج 9.10)الفوجان   تطبيق

 فيصل إعالم آلي

 بورزق  إحصاء

 2( المدرج 11تطبيق )الفوج 

 فيصل إعالم آلي



 1 ( المدرج9.10)الفوجان  تطبيق  2( المدرج 11)الفوج  تطبيق 1( المدرج 9.10تطبيق )الفوجان    2المدرج  (11تطبيق )الفوج  مساء 

 د 30سا و11د    إلى 45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 األحد 

20/12/2020 
 صباح 

 عمارة  مدارس ومناهج
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 زكيو  إحصاء
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 عمارة  مدارس ومناهج
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 زكيو  صاءإح
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 حمادي  مدارس ومناهج
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 بوطرفة الفرد والثقافة
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 خالد خوجة إحصاء
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 02( المدرج 3.4وجان تطبيق )الف

 حمادي مدارس ومناهج
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 خالد خوجة إحصاء
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13لى د  إ45سا و12 د 45سا و12سا   إلى   12 التوقيت 

 اإلثني 

21/12/2020 
 مساء 

   :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 1المدرج بلحضري (1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة  بن حليمة (9)الفوج 

 :  مدخل إلى الفلسفة

  2المدرج بن دنية( 3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة بوصوار (10)الفوج

 مدخل إلى علم اإلجتماع:

 3المدرج طيب (5.6تطبيق)الفوجان

 52القاعة سالمي (11)الفوج

 : مدخل إلى علم النفس

 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

   :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 2المدرج  بلحضري( 3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة  بن حليمة (10)الفوج

 :  مدخل إلى الفلسفة

  1المدرج بن دنية (1.2تطبيق )الفوجان

  29القاعة بوصوار (9)الفوج

 مدخل إلى علم اإلجتماع:

 04المدرج  طيب (7.8تطبيق )الفوجان 

 

 : مدخل إلى علم النفس

 3المدرج   (5.6تطبيق )الفوجان

 52القاعة (11)الفوج

   :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 3المدرج بلحضري (5.6تطبيق )الفوجان

 52القاعة  بن حليمة (11)الفوج

 :  مدخل إلى الفلسفة

  04المدرج  قواسمي (7.8تطبيق )الفوجان 

 

 مدخل إلى علم اإلجتماع:

 1المدرج عبد الكريم ( 1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة سالمي (9)الفوج 

 : مدخل إلى علم النفس

 2 المدرج (3.4تطبيق)الفوجان 

 42القاعة (10)الفوج

   :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 04المدرج   بلحضري( 7.8تطبيق )الفوجان 

 :  مدخل إلى الفلسفة

  3المدرج قواسمي (5.6تطبيق )الفوجان

 52القاعة بوصوار (11)الفوج

 مدخل إلى علم اإلجتماع:

 2 المدرج عبد الكريم (3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة سالمي (10)الفوج

 : مدخل إلى علم النفس

 1( المدرج1.2تطبيق )الفوجان

 29(القاعة9)الفوج 

 د 30سا و11د    إلى 45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 لتوقيت ا

 الثالاثء

22/12/2020 
 صباح 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 سباعي : الفلسفةمدخل إلى 

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 بلهواري علم اإلجتماع: مدخل إلى

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 سباعي : الفلسفةمدخل إلى 

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 01( المدرج 1.2.3فواج محاضرة)اإل

 ين طاج :مدخل إلى علم النفس

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 02درج ( الم4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 ين طاج :مدخل إلى علم النفس

                     01( المدرج 1.2.3محاضرة)اإلفواج 



     

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45سا و12سا   إلى   12 التوقيت 

 األربعاء 

23/12/2020 
 مساء 

 سماحي مدارس ومناهج

 01( المدرج 1.2.3فواج محاضرة)األ 

 معاش   الفرد والثقافة

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 غزال لغة أجنبية

 03( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان  

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 9تطبيق )الفوج 

 سماحي  مدارس ومناهج

 02( المدرج 4.5.6 محاضرة)األفواج

 معاش  الفرد والثقافة

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج  

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج  

 غزال لغة أجنبية

 04( المدرج 10.11تطبيق )الفوجان 

 

 

 مشري   مدارس ومناهج

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 معاش  الفرد والثقافة

 04( المدرج 10.11)الفوجان محاضرة 

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 غزال لغة أجنبية

 02( المدرج 4.5تطبيق )الفوجان 

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 6تطبيق )الفوج 

 مشري   مدارس ومناهج

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 معاش   الفرد والثقافة

 03( المدرج 7.8.9ج محاضرة)األفوا

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 غزال لغة أجنبية

 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 3تطبيق )الفوج 

 د 30سا و11ى د    إل45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 اخلميس 

24/12/2020 
 صباح 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا
 01( المدرج 1.2.3)األفواج محاضرة

 سباعي  :  الفلسفةمدخل إلى 
 02( المدرج 4.5.6)األفواج محاضرة

 بلهواري  :إلى علم اإلجتماعمدخل 
 03( المدرج 7.8.9)األفواج محاضرة

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس 
 04( المدرج  10.11وجان )الفمحاضرة

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا
 02( المدرج 4.5.6)األفواج محاضرة

 سباعي  :  الفلسفةمدخل إلى 
 01( المدرج 1.2.3)األفواج محاضرة

 بلهواري  :إلى علم اإلجتماعمدخل 
 04( المدرج  10.11)الفوجان محاضرة

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس 
 03مدرج ( ال7.8.9)األفواج محاضرة

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا
 03( المدرج 7.8.9)اإلفواج محاضرة

 إبراهيم  :  الفلسفةمدخل إلى 
 04( المدرج 10.11إبراهيم  )الفوجانمحاضرة

 مخلوف  :إلى علم اإلجتماعمدخل 
 01( المدرج 1.2.3)اإلفواج محاضرة

 ين طاج :مدخل إلى علم النفس 
 02( المدرج 4.5.6)اإلفواج محاضرة

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا
 04( المدرج  10.11)الفوجان محاضرة

 إبراهيم  :  الفلسفةمدخل إلى 
 03( المدرج 7.8.9)اإلفواج محاضرة

 مخلوف  :إلى علم اإلجتماعمدخل 
 02( المدرج 4.5.6)اإلفواج محاضرة

 ين طاج :مدخل إلى علم النفس 
 01( المدرج 1.2.3)اإلفواج محاضرة

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45سا و12إلى   سا   12 التوقيت 

 السبت 

26/12/2020 
 مساء 

 بن جدية مدارس ومناهج

 1( المدرج 9.10تطبيق )الفوجان 

 بوطرفة الفرد والثقافة

 2( المدرج 11تطبيق )الفوج 

 بن جدية مدارس ومناهج

 2 ( المدرج11تطبيق )الفوج 

 بوطرفة الفرد والثقافة

 1( المدرج 9.10تطبيق )الفوجان 

 بورزق  إحصاء

  1( المدرج9.10تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي

 2( المدرج 11تطبيق )الفوج 

 بورزق  إحصاء

 2( المدرج 11تطبيق )الفوج 

 فيصل إعالم آلي

 1( المدرج9.10تطبيق )الفوجان 

 د 30سا و11د    إلى 45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15ا وس 9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 األحد 

27/12/2020 
 صباح 

 عمارة  مدارس ومناهج
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 زكيو  إحصاء
 03( المدرج 5.6)الفوجان  تطبيق

 فيصل إعالم آلي
 04( المدرج 7.8لفوجان تطبيق )ا

 عمارة  مدارس ومناهج
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 زكيو  إحصاء
 04( المدرج 7.8)الفوجان   تطبيق

 فيصل إعالم آلي
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 حمادي مدارس ومناهج
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 بوطرفة الفرد والثقافة
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 لد خوجةاخ إحصاء
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 حمادي مدارس ومناهج
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 03( المدرج 5.6ان تطبيق )الفوج

 لد خوجةاخ إحصاء
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
      01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 



  

 

   

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45سا و12سا   إلى   12 التوقيت 

 اإلثني 

28/12/2020 
 مساء 

 : ل إلى األنثروبولوجيامدخ
 1المدرج بلحضري( 1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة  بن حليمة   (9)الفوج 
 :   الفلسفةمدخل إلى 

   2المدرج بن دنية   (3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة بوصوار (10)الفوج
 : إلى علم اإلجتماعمدخل 

 3المدرج  طيب (5.6تطبيق)الفوجان

 52القاعة سالمي (11)الفوج

 : ى علم النفس مدخل إل
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا
 2المدرج بلحضري( 3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة     بن حليمة (10)الفوج
 :   الفلسفةمدخل إلى 

 1 المدرج بن دنية (1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة بوصوار (9)الفوج  1
 : إلى علم اإلجتماعمدخل 

 04المدرج   طيب (7.8تطبيق )الفوجان 
 : مدخل إلى علم النفس 

 3(المدرج5.6تطبيق)الفوجان

 52القاعة   (11)الفوج

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا
 3المدرج بلحضري (5.6تطبيق )الفوجان

 52القاعة  بن حليمة  (11)الفوج

 :   الفلسفةمدخل إلى 
 04المدرج   قواسمي  (7.8تطبيق )الفوجان 

 : إلى علم اإلجتماعمدخل 
 1المدرج عبد الكريم(  1.2يق )الفوجانتطب 

 29القاعة سالمي (9)الفوج 
 : مدخل إلى علم النفس 

 2 (المدرج3.4تطبيق)الفوجان 

 42القاعة   (10)الفوج

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا
 04المدرج  بلحضري (7.8تطبيق )الفوجان 

 :   الفلسفةمدخل إلى 
   3المدرج قواسمي (5.6الفوجان)تطبيق 

 52القاعة واربوص  (11)الفوج
 : إلى علم اإلجتماعمدخل 

 2 المدرج عبد الكريم  (3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة سالمي (10)الفوج
 : مدخل إلى علم النفس 

 1( المدرج1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة  (9)الفوج

 د 30سا و11إلى  د   45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 الثالاثء

29/12/2020 
 صباح 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 سباعي  : مدخل إلى الفلسفة

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 04( المدرج 10.11ة)الفوجان محاضر

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 سباعي  : مدخل إلى الفلسفة

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 جين طا :مدخل إلى علم النفس

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 مناد  :إلى األنثروبولوجيا مدخل

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 جين طا :مدخل إلى علم النفس

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45سا و12  سا   إلى 12 التوقيت 

 األربعاء 

30/12/2020 
 مساء 

 سماحي مدارس ومناهج

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج  

 معاش   الفرد والثقافة

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 غزال لغة أجنبية

 03( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان  

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 9تطبيق )الفوج 

 سماحي  مدارس ومناهج

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 معاش  الفرد والثقافة

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج  

 معاش  مدخل إلى اإلقتصاد

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج  

 غزال لغة أجنبية

 04( المدرج 10.11تطبيق )الفوجان 

 

 

 مشري  مدار ومناهج

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 معاش  الفرد والثقافة

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان  

 معاش  مدخل إلى اإلقتصاد

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 غزال لغة أجنبية

 02المدرج ( 4.5تطبيق )الفوجان 

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 6تطبيق )الفوج 

 مشري   مدارس ومناهج

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 معاش   الفرد والثقافة

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 معاش  مدخل إلى اإلقتصاد

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 غزال  لغة أجنبية

 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 3تطبيق )الفوج 
     
     



 د 30سا و11د    إلى 45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 السبت 
2/1/2021 

 صباح 

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا

 1المدرج بلحضري( 1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة  حليمةبن   (9)الفوج 

 :  مدخل إلى الفلسفة

 2المدرج بن دنية (3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة بوصوار (10)الفوج

  مدخل إلى علم اإلجتماع:

 3المدرج  طيب (5.6تطبيق)الفوجان

 52القاعة سالمي (11)الفوج

 : مدخل إلى علم النفس

 04المدرج    (7.8تطبيق )الفوجان 

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا

 2 المدرج  بلحضري (3.4بيق )الفوجان تط

 42القاعة    بن حليمة  (10)الفوج

 :  مدخل إلى الفلسفة

  1المدرج  بن دنية (1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعةبوصوار (9)الفوج 

 مدخل إلى علم اإلجتماع:

 04المدرج   طيب  (7.8تطبيق )الفوجان 

 : مدخل إلى علم النفس

 3المدرج  (5.6تطبيق )الفوجان

 52القاعة    (11لفوج)ا

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا

 3المدرج بلحضري (5.6تطبيق )الفوجان

 52القاعة   بن حليمة (11)الفوج

 :  مدخل إلى الفلسفة

 04المدرج  قواسمي (7.8تطبيق )الفوجان 

 مدخل إلى علم اإلجتماع:

 1المدرج عبد الكريم ( 1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة سالمي (9)الفوج 

 : إلى علم النفسمدخل 

 2 المدرج  (3.4تطبيق)الفوجان 

 42القاعة     (10)الفوج

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا

 04المدرج   بلحضري( 7.8تطبيق )الفوجان 

 :  مدخل إلى الفلسفة

 3المدرج قواسمي (5.6)الفوجانتطبيق

 52القاعة بوصوار (11)الفوج

 مدخل إلى علم اإلجتماع:

 2 المدرج كريمعبد ال (3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة سالمي (10)الفوج

 : مدخل إلى علم النفس

 1( المدرج1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة       (9)الفوج 

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45سا و12سا   إلى   12 التوقيت 

 األحد 
3/1/2021 

 مساء 

 يةبن جد  مدارس ومناهج
 1( المدرج 9.10تطبيق )الفوجان 

 بوطرفة الفرد والثقافة
 2المدرج  (القاعة 11تطبيق )الفوج 

 بن جدية مدارس ومناهج
 2( المدرج 11تطبيق )الفوج 
 بوطرفة الفرد والثقافة

   1( المدرج9.10تطبيق )الفوجان 

 بورزق  إحصاء
 1( المدرج 9.10تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 2( المدرج 11تطبيق )الفوج 

 بورزق  إحصاء
   2( المدرج11تطبيق )الفوج 

 فيصل إعالم آلي
 1( المدرج9.10تطبيق )الفوجان 

 د 30سا و11د    إلى 45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 اإلثني 
4/1/2021 

 صباح 

 عمارة  مدارس ومناهج
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 زكيو  إحصاء
 03( المدرج 5.6)الفوجان  تطبيق

 فيصل إعالم آلي
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 عمارة  مدارس ومناهج
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 زكيو  صاءإح
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 حمادي مدارس ومناهج
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 بوطرفة الفرد والثقافة
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 خالد خوجة إحصاء
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 02( المدرج 3.4وجان تطبيق )الف

 حمادي مدارس ومناهج
 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 بوجحفة الفرد والثقافة
 03( المدرج 5.6تطبيق )الفوجان 

 خالد خوجة إحصاء
 02( المدرج 3.4تطبيق )الفوجان 

 فيصل إعالم آلي
 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13إلى د  45سا و912 د 45سا و12سا   إلى   12 التوقيت 

 الثالاثء
5/1/2021 

 مساء 

 سماحي مدارس ومناهج

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج  

 معاش  الفرد والثقافة

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 راجعي   مدخل إلى اإلقتصاد

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 غزال ةلغة أجنبي

 03( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان  

 سماحي  مدارس ومناهج

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 معاش  الفرد والثقافة

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج  

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج  

 الغز لغة أجنبية

 04( المدرج 10.11تطبيق )الفوجان 

 مشري  مدارس ومناهج

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 معاش  الفرد والثقافة

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان  

 راجعي  مدخل إلى اإلقتصاد

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 غزال لغة أجنبية

 02( المدرج 4.5تطبيق )الفوجان 

 مشري  مدارس ومناهج

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 معاش  الفرد والثقافة

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 راجعي   مدخل إلى اإلقتصاد

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 غزال لغة أجنبية

 01( المدرج 1.2تطبيق )الفوجان 



 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 9تطبيق )الفوج 

 

 

 وي قنا لغة أجنبية

 52( القاعة 6تطبيق )الفوج 

 قناوي  لغة أجنبية

 52( القاعة 3)الفوج  تطبيق

 د 30سا و11د    إلى 45سا و10 د 45سا و10سا  إلى  10 سا 10د     إلى 15سا و9 د15سا و9د   إلى   30ساو8 التوقيت 

 األربعاء 
6/1/2021 

 صباح 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 سباعي  : مدخل إلى الفلسفة

 02( المدرج 64.5.محاضرة)األفواج 

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 مرقومة  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)األفواج 

 سباعي  : مدخل إلى الفلسفة

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)األفواج 

 بلهواري مدخل إلى علم اإلجتماع:

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 نجادي  :مدخل إلى علم النفس

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)األفواج 

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان

 مخلوف جتماع:مدخل إلى علم اإل

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 طاجين  :مدخل إلى علم النفس

 02( المدرج 4.5.6محاضرة)اإلفواج 

 مناد  :مدخل إلى األنثروبولوجيا

 04( المدرج 10.11محاضرة)الفوجان 

 إبراهيم  : مدخل إلى الفلسفة

 03( المدرج 7.8.9محاضرة)اإلفواج 

 مخلوف مدخل إلى علم اإلجتماع:

 02( المدرج 4.5.6اضرة)اإلفواج مح

 طاجين  :مدخل إلى علم النفس

 01( المدرج 1.2.3محاضرة)اإلفواج 

 سا 15د إلى 15سا و14 د 15سا و14د سا  إلى  30سا و13 د 30سا و13د  إلى 45سا و912 د 45سا و12سا   إلى   12 التوقيت 

 اخلميس 
7/1/2021 

 مساء 

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا
 1المدرج بلحضري (1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة بن حليمة  (9)الفوج   
 :   الفلسفةمدخل إلى 

   2المدرج بن دنية (3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة بوصوار (10)الفوج
 : إلى علم اإلجتماعمدخل 

 3المدرج  طيب (5.6تطبيق)الفوجان

 52القاعة سالمي (11)الفوج
 : مدخل إلى علم النفس 

 04( المدرج 7.8تطبيق )الفوجان 

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا
 2 المدرج  بلحضري( 3.4تطبيق )الفوجان 

 42القاعة بن حليمة (10)الفوج
 :   الفلسفةمدخل إلى 

 1 المدرج بن دنية (1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة بوصوار (9)الفوج 1
 : إلى علم اإلجتماعمدخل 

 04المدرج   طيب (7.8تطبيق )الفوجان 
 : مدخل إلى علم النفس 

 3المدرج (5.6)الفوجان تطبيق

 52القاعة   (11)الفوج
 

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا
 3المدرج بلحضري (5.6تطبيق)الفوجان

 52القاعة بن حليمة (11)الفوج

 :   الفلسفةمدخل إلى 
 04المدرج  قواسمي  ( 7.8تطبيق )الفوجان 

 : إلى علم اإلجتماعمدخل 
 1المدرج عبد الكريم  (1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة سالمي (9)الفوج 
 : مدخل إلى علم النفس 

 2 المدرج (3.4تطبيق)الفوجان 

 42القاعة     (10)الفوج

 : مدخل إلى األنثروبولوجيا
 04المدرج  بلحضري (7.8تطبيق )الفوجان 

 :   الفلسفةمدخل إلى 
 3المدرج قواسمي (5.6تطبيق)الفوجان

 52القاعة بوصوار (11)الفوج
 : إلى علم اإلجتماعمدخل 
 2 المدرج عبد الكريم(  3.4)الفوجان  تطبيق

 42القاعة سالمي (10)الفوج
 : مدخل إلى علم النفس 

 1( المدرج1.2تطبيق )الفوجان

 29القاعة    (9)الفوج 

  


