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مجاالت العلوم    
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     تط مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:     تط مح  

 
 

 

    
 السبــــت

 

قتاريخ الجزائر ث  
بن زافورأ.   

30مح      مد:   

األرطوفونيام.إلى   
قيروانيأ.   

30مد:      تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
لطرشأ.   

30مد:      تط مح  

     
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

م. إلى مجتمع        
 المعلومات

بلقرةأ.   

30مد:     تطمح   

علوم مدخل إلى 
 التربية

بوقندورةأ.   

30مد:     تط مح  

 
 االثنــــــين

 

 مدارس ومناهج   
 أ. ذياب

30مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج
 أ. ذياب

30مد:     تطمح   

     
 الثـــــالثاء

 
قتاريخ الجزائر ث  

بن زافورأ.   

30مح      مد:   

األرطوفونيام.إلى   
حموديأ.   

30مد:      تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
طواهريأ.   

30مد:      تط مح  

       
 األربــــعاء

 

م. إلى مجتمع        
 المعلومات

خبابأ.   

30مد:     تطمح   

علوم مدخل إلى 
 التربية

بوزويقةأ.   

30مد:     تط مح  

 
لخميــــسا  
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 مدارس ومناهج   
 أ. ذياب

40مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج
 أ. ذياب

40مد:     تطمح   

 
 

 

    
 السبــــت

 
ااألرطوفونيم.إلى   
قيروانيأ.   

40مد:    تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
لطرشأ.   

40مد:      تط مح  

قتاريخ الجزائر ث  
بن زافورأ.   

40مح      مد:   

     
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

علوم مدخل إلى        
 التربية

بوقندورةأ.   

40مد:     تط مح  

م. إلى مجتمع 
 المعلومات

بلقرةأ.   

40مد:     تطمح   

 
 االثنــــــين

 

 مجاالت العلوم االجتماعية   
 أ. لعالم

40مد:     تط مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

40مد:     تط مح  

     
 الثـــــالثاء

 

ااألرطوفونيم.إلى   
حموديأ.   

40مد:    تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
طواهريأ.   

40مد:      تط مح  

قتاريخ الجزائر ث  
بن زافورأ.   

40مح      مد:   

       
 األربــــعاء

 

علوم مدخل إلى        
 التربية

بوزويقةأ.   

40مد:     تط مح  

م. إلى مجتمع 
 المعلومات

خبابأ.   

40مد:     تطمح   

 
لخميــــسا  
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 مجاالت العلوم االجتماعية   
غزالي محمدأ.   

80مد:     تط مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

80مد:     تط مح  

 
 

 

    
 السبــــت

 

يت.الجزائر الثقاف  
زارزيأ.   

80مح      مد:   

األرطوفونيام.إلى   
نجارأ.   

80مد:      تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
عبدالعزيزأ.   

80مد:      تط مح  

     
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

م. إلى مجتمع        
 المعلومات

ركابأ.   

80مد:     تطمح   

علوم مدخل إلى 
 التربية

نويوةأ.   

80مد:     تط مح  

 
 االثنــــــين

 

 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

80مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

80مد:     تطمح   

     
 الثـــــالثاء

 
يت.الجزائر الثقاف  

         عيشونأ. 

80مح      مد:   

األرطوفونيام.إلى   
طواوزةأ.   

80مد:      تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
حصوصأ.   

80مد:      تط مح  

       
 األربــــعاء

 

م. إلى مجتمع        
 المعلومات

عيبودأ.   

80مد:     تطمح   

علوم مدخل إلى 
 التربية

حاج صحراويأ.   

80مد:     تط مح  

 
لخميــــسا  
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

60مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

60مد:     تطمح   

 
 

 

    
 السبــــت

 
ااألرطوفونيم.إلى   

نجارأ.   

60مد:    تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
عبدالعزيزأ.   

60مد:      تط مح  

يت.الجزائر الثقاف  
زارزيأ.   

60مح      مد:   

     
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

علوم مدخل إلى        
 التربية

نويوةأ.   

60مد:     تط مح  

م. إلى مجتمع 
 المعلومات

ركابأ.   

60مد:     تطمح   

 
 االثنــــــين

 

مجاالت العلوم    
 االجتماعية

حفحوفأ.   

60مد:     تط مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

حفحوفأ.   

60مد:     تط مح  

     
 الثـــــالثاء

 

ااألرطوفونيم.إلى   
طواوزةأ.   

60مد:    تطمح   

لديمغرافيام.إلى ا  
حصوصأ.   

60مد:      تط مح  

يت.الجزائر الثقاف  
عيشونأ.   

60مح      مد:   

       
 األربــــعاء

 

علوم مدخل إلى        
 التربية

حاج صحراويأ.   

60مد:     تط مح  

م. إلى مجتمع 
 المعلومات

عيبودأ.   

60مد:     تطمح   

 
لخميــــسا  
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ةعلوم التربيمدخل إلى      
ريغي عقيلةأ.   

10مد:     تط مح  

ةعلوم التربيمدخل إلى   
ريغي عقيلةأ.   

10مد:     تط مح  

 
 

 

    
 السبــــت

 
ت.الجزائر 

 الثقافي
بوجليدةأ.   

10مح   مد:   

م.إلى 
لديمغرافياا  

دودوأ.   

10مد:   تط مح  

الديمغرافيم.إلى ا  
دودوأ.   

10مد:    تط مح  

     
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مجاالت العلوم االجتماعية       
صمايليأ.   

10مد:     تط مح  

 مجاالت العلوم االجتماعية
صمايليأ.   

10مد:     تط مح  

 
 االثنــــــين

 

 مدارس ومناهج   
قيروانيأ.   

10مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

10مد:     تطمح   

     
 الثـــــالثاء

 
ت.الجزائر 

 الثقافي
بوجليدةأ.   

10مح    مد:   

م. إلى مجتمع 
 المعلومات

حموشأ.   

10مد:   تطمح   

م. إلى مجتمع 
 المعلومات

حموشأ.   

10مد:     تطمح   

       
 األربــــعاء

 

األرطوفونيام.إلى          
يوسفيأ.   

10مد:    تطمح   

األرطوفونيام.إلى   
يوسفيأ.   

10مد:    تطمح   

 
لخميــــسا  
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 مدارس ومناهج   
قيروانيأ.   

20مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

20مد:     تطمح   

 
 

 

    
 السبــــت

 
علوم مدخل إلى 
 التربية

ريغي عقيلةأ.   

20مد:     تط مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

ريغي عقيلةأ.   

20مد:     تط مح  

 ت.الجزائر الثقافي
سليماني موسىأ.   

20مد:      تط مح  

     
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

مجتمع  م. إلى       
 المعلومات

منانيأ.   

20مد:     تطمح   

م. إلى مجتمع 
 المعلومات

منانيأ.   

20مد:     تطمح   

 
 االثنــــــين

 

مجاالت العلوم    
 االجتماعية

قرويأ.   

20مد:     تط مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

قرويأ.   

20مد:     تط مح  

     
 الثـــــالثاء

 

ااألرطوفونيم.إلى   
يوسفيأ.   

20مد:    تطمح   

األرطوفونيام.إلى   
يوسفيأ.   

20مد:    تطمح   

 ت.الجزائر الثقافي
سليماني موسىأ.   

20مد:      تط مح  

       
 األربــــعاء

 

الديمغرافيم.إلى ا         
شنافيأ.   

20مد:    تط مح  

لديمغرافيام.إلى ا  
شنافيأ.   

02مد:    تط مح  

 
لخميــــسا  
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 مدارس ومناهج

بن هديةأ.   

30مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

30مد:     تطمح   

    
 

 

    
 السبــــت

 

يتاريخ الجزائر الثقاف      
زبيشأ.   

30مح      مد:   

ةعلوم التربيمدخل إلى   
خلوةأ.   

30مد:     تط مح  

ةعلوم التربيمدخل إلى   
خلوةأ.   

30مد:     تط مح  

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 
 م. إلى مجتمع المعلومات

صامأ.   

30مد:     تطمح   

 م. إلى مجتمع المعلومات
صامأ.   

30مد:     تطمح   

        
 االثنــــــين

 
 مجاالت العلوم االجتماعية

نويصرأ.   

30مد:     تط مح  

 مجاالت العلوم االجتماعية
نويصرأ.   

30مد:     تط مح  

        
 الثـــــالثاء

 

يتاريخ الجزائر الثقاف      
زبيشأ.   

30مح      مد:   

لديمغرافيام.إلى ا  
مقرانيأ.   

30مد:     تط مح  

لديمغرافيام.إلى ا  
مقرانيأ.   

30مد:     تط مح  

   
 األربــــعاء

 
األرطوفونيام.إلى   

جنونأ.   

30مد:     تط مح  

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:     تط مح  

        
لخميــــسا  

 

                                                                               


