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مجاالت العلوم   
 االجتماعية
 أ. لعالم

77تط    ق:   

األرطوفونيام.إلى   
             جنونأ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

تاريخ الجزائر   
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يتاريخ الجزائر الثقاف  
بابوريأ.   

30مح      مد:   

يام.إلى األرطوفون  
جاب هللا ريمةأ.   

77تط    ق:   
 

م.إلى علوم 
 التربية

لوكيةأ.   

77تط    ق:   

 
 األحــــــــد

 

ومناهجمدارس   
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:      مح   

      
 االثنــــــين

 

 إعالم آلي 
 أ. خصراني

21تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بن نويوة

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
 أ. ريغي 

77تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات
 أ. حصوص

77تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
حارش وهيبةأ.   

77تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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مجاالت العلوم  
       االجتماعية
 أ. لعالم

78تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
جاب هللا ريمةأ.   

78تط    ق:   

األرطوفونيام.إلى   
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

ةم.إلى علوم التربي  
لوكيةأ.   

77تط    ق:   

تاريخ الجزائر  
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يتاريخ الجزائر الثقاف  
بابوريأ.   

30مح      مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:      مح   

      
 االثنــــــين

 

 إعالم آلي
 أ. خصراني

21تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بن نويوة

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
 أ. ريغي 

77تط    ق:   

 

ياإلى الديمغرافم.    
حارشأ.   

78تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات
 أ. حصوص

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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يام.إلى األرطوفون   
جاب هللا ريمةأ.   

79تط    ق:   

األرطوفونيام.إلى    
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

العلوم مجاالت 
 االجتماعية
 أ. لعالم

78تط    ق:   

تاريخ الجزائر  
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يتاريخ الجزائر الثقاف  
بابوريأ.   

30مح      مد:   

م.إلى علوم 
 التربية

لوكيةأ.   

80تط    ق:   
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

      
 االثنــــــين

 

 إحصاء
 أ. بن نويوة

79تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات
 أ. حصوص

79تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
 أ. لطرش سارة

79تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. خصراني

21تط    ق:   

 لغة أجنبية   
عمارةأ.   

79تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. ريغي 

79تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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األرطوفونيام.إلى      
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

ام.إلى األرطوفوني  
جاب هللا ريمةأ.   

79تط    ق:   

الجزائر تاريخ  
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يتاريخ الجزائر الثقاف  
بابوريأ.   

30مح      مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

78تط    ق:   

م.إلى علوم 
 التربية

 أ. لونيس

78تط    ق:   

 
 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

      
 االثنــــــين

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات
 أ. حصوص

80تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
لطرش سارةأ.   

80تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

80تط    ق:   

   
 

 إعالم آلي
 أ. بلخير

22تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. ريغي 

80تط    ق:   

 إحصاء
 أ. دعيش

80تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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األرطوفونيام.إلى      
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30 مح   مد:  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

تاريخ الجزائر   
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يالجزائر الثقافتاريخ   
بابوريأ.   

30مح      مد:   

م.إلى علوم 
 التربية

 أ. لونيس

79تط    ق:   

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

      
 االثنــــــين

 

ياإلى الديمغرافم.   
لطرش سارةأ.   

81تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عبدالمالكأ.   

81تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
حويشي مسعودأ.   

81تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

81تط    ق:   

 إعالم آلي 
 أ. بلخير

21تط    ق:   

 

 إحصاء
 أ. دعيش

81تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات
 أ. بوجليدة

81تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. عيشون

81تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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األرطوفونيام.إلى      
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

تاريخ الجزائر   
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يالجزائر الثقافتاريخ   
بابوريأ.   

30مح      مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

آليإعالم      
 أ. عالم هاني

21تط    ق:   

 لغة أجنبية
مهور باشاأ.   

77تط    ق:   

 
 االثنــــــين

 

 مدارس ومناهج
عبدالمالكأ.   

82تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
حويشي مسعودأ.   

82تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
شاشة ليلى.أ  

82تط    ق:   

 إحصاء
 أ. ساري

82تط    ق:   

  
 

المعلوماتم.إلى مجتمع   
 أ. يحياوي

82تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. عيشون

82تط    ق:   

م.إلى علوم 
 التربية

لونيسأ.   

82تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 07    

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 ------ 14  12 ---- 13  11 ----- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/    

األرطوفونيام.إلى      
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

تاريخ الجزائر   
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يالجزائر الثقافتاريخ   
بابوريأ.   

30مح      مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

أجنبيةلغة      
مهور باشاأ.   

77تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. عالم هاني

21تط    ق:   

 
 االثنــــــين

 

يام.إلى األرطوفون  
حويشي مسعودأ.   

83تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
شاشة ليلى. أ  

83تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عبدالمالكأ.   

83تط    ق:   

م.إلى علوم   
 التربية
 أ. دايلي

83تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. عيشون

83تط    ق:   

 إحصاء
 أ. دعيش

83تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات
 أ. بوجليدة

83تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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األرطوفونيام.إلى      
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

تاريخ الجزائر   
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يالجزائر الثقافتاريخ   
بابوريأ.   

30مح      مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

 إعالم آلي 
 أ. بالغمة

21تط    ق:   

 لغة أجنبية
مهور باشاأ.   

77تط    ق:   

   
 االثنــــــين

 

ياإلى الديمغرافم.   
شاشة ليلى.أ  

84تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. سالمة

84تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
قالتي نور أ. 

 اليقين

84تط    ق:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية
 أ. زارزي

84تط    ق:   

 م.إلى علوم التربية
 أ. دايلي

84تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات
 أ. يحياوي

84تط    ق:   

 إحصاء
 أ. ساري

84تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 جذع مشترك علوم اجتماعية                            
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األرطوفونيام.إلى      
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

تاريخ الجزائر   
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يالجزائر الثقافتاريخ   
بابوريأ.   

30مح      مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

 لغة أجنبية 
طوبالأ.   

76تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. بالغمة

21تط    ق:   

   
 االثنــــــين

 

 مدارس ومناهج
 أ. سالمة

85تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
قينقالتي نوراليأ.   

85تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

بن ماضيأ.   

85تط    ق:   

ةم.إلى علوم التربي  
 أ. دايلي

85تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. زارزي

85تط    ق:   

 إحصاء  
 أ. ساري

85تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
بوطاعوش. أ  

85تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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األرطوفونيام.إلى      
جنون             أ. 

30مد:      مح    

األرطوفونيام.إلى   
جنونأ.   

30مد:       مح   

 
 

 

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. لعالم

30مد:     مح  

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

وسطانيأ.   

30مح   مد:   

 السبــــت

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

االديمغرافيم.إلى   
مقراني أنورأ.   

30مد:     مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. لعالم

30مد:       مح  

تاريخ الجزائر   
 الثقافي

بابوريأ.   

30مح      مد:   

يالجزائر الثقافتاريخ   
بابوريأ.   

30مح      مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

30مد:      مح   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

م.إلى مجتمع 
         المعلومات

شاشة فارسأ.   

30مد:     مح   

 إعالم آلي
 أ. بالغمة

21تط    ق:   

     
 االثنــــــين

 

يام.إلى األرطوفون  
قالتيأ.   

86تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

86تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. سالمة

86تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. زارزي

86تط    ق:   

ةم.إلى علوم التربي  
 أ. دايلي

86تط    ق:   

 
 

 إحصاء
 أ. ساري

86تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
بوطاعوش. أ  

86تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات
 أ. يحياوي

86تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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يام.إلى األرطوفون  
مزربأ.   

76تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية

حاج صحراويأ.   

76تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

76تط    ق:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 إعالم آلي 
سلطانيأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
عطويأ.   

76تط    ق:   

 لغة أجنبية
سليمانيأ.   

76تط    ق:   

  
 

 مدارس ومناهج
  سيدهمأ. 

76تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

زبيشأ.   

76تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
شنافيأ.     

76تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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علوم إلى .م
 التربية

 أ. حاج صحراوي

75تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

75تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
مزرب         أ. 

75تط    ق:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مد:  مح    

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مد:     مح  

      
 االثنــــــين

 

 إعالم آلي
سلطانيأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
عطويأ.   

74تط    ق:   

 لغة أجنبية
سليمانيأ.   

74تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
سيدهمأ.   

78تط    ق:   

 

ياإلى الديمغرافم.    
شنافيأ.   

75تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

زبيشأ.   

75تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  
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يام.إلى األرطوفون   
مزربأ.   

74تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية

 أ. حاج صحراوي

74ق:   تط    

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم  
 االجتماعية

كوندة سلمةأ.   

80تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 إحصاء
عطويأ.   

73تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

زبيش        أ. 

73تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
ت لعفريأ. 

 مسعودة

73تط    ق:   

   
 

 إعالم آلي
سلطانيأ.   

21تط    ق:   

 لغة أجنبية
سليمانيأ.   

74تط    ق:   

 مدارس ومناهج
  سيدهمأ. 

74تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
       االجتماعية

عيبودأ.   

76تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية
 أ. بالل

76تط    ق:   

 
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

سعيدي أميرةأ.   

72تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
 أ. شنافي

72تط    ق:   

 لغة أجنبية
بعيسىأ.   

72تط    ق:   

ام.إلى األرطوفوني  
خالد ذهبيةأ.   

72تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. بلخير

12تط    ق:   

 
 

 مدارس ومناهج 
 أ. سيدهم 

73تط    ق:   

 إحصاء
 أ. عطوي

73تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

علوم إلى .م
 التربية
 أ. بالل

75تط    ق:   

  
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

 إعالم آلي 
 أ. بلعقروز

28تط    ق:   

    
 االثنــــــين

 

ياإلى الديمغرافم.   
شنافيأ.   

87تط    ق:   

 مدارس ومناهج
سعدي حسناءأ.   

87تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
خالد ذهبيةأ.   

87تط    ق:   

 لغة أجنبية
بعيسىأ.   

87تط    ق:   

 إحصاء  
عطويأ.   

72تط    ق:   

مجتمع م.إلى 
        المعلومات

سعيدي أميرةأ.   

72تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

شبليأ.   

72تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

 إعالم آلي   
 أ. بلعقروز

23تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

76ق:  تط     

 
 االثنــــــين

 

 مدارس ومناهج
سعدي حسناءأ.   

88تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
خالد ذهبيةأ.   

88تط    ق:   

اإلى الديمغرافيم.    
ت ملعفريأ.   

88تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بلة

88تط    ق:   

 
 

م.إلى مجتمع 
          المعلومات

سعيدي أميرةأ.     

87تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية
 أ. شبلي

87تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية

 أ. حمودي

87تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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ومناهجمدارس      
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

كوندةأ.   

84تط    ق:   

مجاالت العلوم  
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

مجتمع م.إلى 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

 لغة أجنبية   
بلعمريأ.   

76تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. بلعقروز

22تط    ق:   

 
 االثنــــــين

 

يام.إلى األرطوفون  
خالد ذهبيةأ.   

89تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
 أ. سليماني

89تط    ق:   

 مدارس ومناهج
سعدي حسناءأ.   

89تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بلة

98تط    ق:   

علوم التربيةإلى .م   
 أ. حمودي

88تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات
 أ. مناني

88تط    ق:   

 الثـــــالثاء  
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

 إعالم آلي 
 أ. بوعمامة

22تط    ق:   

    
 االثنــــــين

 

ياإلى الديمغرافم.   
. سليمانيأ  

90تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عامرأ.   

90تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
          قنيفيأ. 

90تط    ق:   

أجنبية لغة  
 أ. أوشن

90تط    ق:   

مجاالت العلوم  
 االجتماعية

مهداويأ.   

89تط    ق:   

 ةعلوم التربيإلى .م
حموديأ.   

89تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

منانيأ.   

89تط    ق:   

 إحصاء
بلةأ.   

89تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح    مد:   

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

 إعالم آلي  
 أ. بوعمامة

22تط    ق:   

   
 االثنــــــين

 

 مدارس ومناهج
عامرأ.   

91تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
قنيفيأ.   

91تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

سلسبيلأ.   

91تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
حفيانأ.   

91تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

مهداويأ.   

91تط    ق:   

 
 

 لغة أجنبية
أوشنأ.   

90تط    ق:   

 إحصاء
بلةأ.   

90تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
. سليمانيأ  

90تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

40مح   مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

أومليليأ.   

40مد:     مح  

 السبــــت

 االديمغرافيم.إلى 
فودادأ.   

40مح    مد:   

االديمغرافيم.إلى   
فودادأ.   

40مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

سليمانيأ.   

40مح      مد:   

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

40مح   مد:   

 إعالم آلي
بوعمامة أ.  

24تط    ق:   

  
 األحــــــــد

 

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
       المعلومات

هزيليأ.   

40مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
عقيدة اعتدالأ.   

40مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

يام.إلى األرطوفون  
قنيفيأ.   

92تط    ق:   

 لغة أجنبية
أوشنأ.   

92تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عامرأ.   

92تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

مهداويأ.   

92تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
حفيانأ.   

92تط    ق:   

 
 

 إحصاء
بلةأ.   

91تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
. سليمانيأ  

91تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

منانيأ.   

91تط    ق:   

 الثـــــالثاء
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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م.إلى مجتمع   
 المعلومات

صامأ.   

80تط    ق:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

 تاريخ الجزائر
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
محمد قيروانيأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
محمد قيروانيأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم 
         االجتماعية

 أ. غزالي محمد

74تط    ق:   

مجاالت العلوم  
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء  
يباالعأ.   

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلغولأ.   

77تط    ق:   

اإلى الديمغرافيم.   
 أ. غضاب

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
  قيروانيأ. 

77تط    ق:   

 األربــــعاء  

 

 إعالم آلي     
 أ. سعودي

32تط    ق:   

ام.إلى األرطوفوني  
جاب هللا يمينةأ.   

77تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
ذيابأ.   

77تط    ق:   

لخميــــسا   
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مد: مح      

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

 أ. غزالي محمد

74تط    ق:   

  
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء 
العايبأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلغولأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
قيروانيأ.   

87تط    ق:   

اإلى الديمغرافيم.   
 أ. غضاب

78تط    ق:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

ةعلوم التربيإلى .م        
ذيابأ.   

78تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. سعودي

32تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
 ةجاب هللا يمينأ. 

78تط    ق:      

لخميــــسا  
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةحسين يوسفيأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء   
 أ. العايب

37تط    ق:   

إلى الديمغرافيام.    
 أ. غضاب

97تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

         أ. صام   

79تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. بلغول

97تط    ق:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

79تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي    
 أ. سعودي

22تط    ق:   

مجاالت العلوم  
 االجتماعية

بايأ.   

79تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
جاب اله يمينةأ.   

79تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية

ذيابأ.   

79تط    ق:   

لخميــــسا  
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية  
أوشيشأ.   

91تط    ق:   

اإلى الديمغرافيم.   
 أ. غضاب

91تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات
 أ. صام

91تط    ق:   

 

 
 إعالم آلي

بدادرةأ.   

24تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عطوي ناديةأ.   

80تط    ق:   

 إحصاء
خلفاويأ.   

80تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 م.إلى األرطوفونيا     
جاب هللا يمينةأ.   

80تط    ق:   

مجاالت العلوم  
 االجتماعية

بايأ.   

80تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية

بوقندورةأ.   

80تط    ق:   

لخميــــسا  
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

يام.إلى األرطوفون  
نةيوسفي حسيأ.   

80تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.    
 أ. غضاب

80تط    ق:   

 لغة أجنبية
أوشيشأ.   

80تط    ق:   

 إعالم آلي 
بدادرةأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
خلفاويأ.   

81تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
            المعلومات

حبوسةأ.   

81تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

بوزكريأ.   

81تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 مدارس ومناهج    
 أ. حميدش

77تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
 أ. ذياب

77تط    ق:   

لخميــــسا     
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

يام.إلى األرطوفون   
نةيوسفي حسيأ.   

81تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
حناشي مديحةأ.   

81تط    ق:   

 إحصاء
خلفاويأ.   

81تط    ق:   

 لغة أجنبية 
أوشيشأ.   

28تط    ق:   

 

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

حبوسةأ.   

82تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

بوزكريأ.   

82تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية

بوقندورةأ.   

82تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 مدارس ومناهج     
 أ. حميدش

76تط    ق:   

 إعالم آلي 
بدادرةأ.   

12تط    ق:   

لخميــــسا   
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ياإلى الديمغرافم.    
حناشيأ.   

38تط    ق:   

 مدارس ومناهج
وازنأ.   

38تط    ق:   

ام.إلى األرطوفوني  
يوسفي أ.   

38تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بوجرادة

38تط    ق:   

علوم التربيةإلى .م  
بوقندورةأ.   

83تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

كانونيأ.   

83تط    ق:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

حبوسةأ.   

83تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية       
بن غالمأ.   

81تط    ق:   

 إعالم آلي
بدادرةأ.   

12تط    ق:   

لخميــــسا  
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مدارس ومناهج 
وازنأ.   

28تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
يوسفيأ.   

28تط    ق:   

  اإلى الديمغرافيم. 
حناشيأ.   

28تط    ق:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات
 أ. حبوسة

84تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
نابتيأ.   

84تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

كانونيأ.   

84تط    ق:   

 إحصاء
بوجرادةأ.   

84تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي     
بلغولأ.   

12تط    ق:   

 لغة أجنبية
بن غالمأ.   

82تط    ق:   

لخميــــسا    
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

 

 
     

 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

جالبيأ.   

48تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
بعيسىأ.   

84تط    ق:   

 لغة أجنبية
     أ. بن غالم 

84تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
نابتيأ.   

84تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عطوي ناديةأ.   

84تط    ق:   

 

 
 م.إلى مجتمع
 المعلومات

 أ. بن اعراب

85تط    ق:   

 إحصاء
بوجرادةأ.   

85تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
فناي منالأ.   

85تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي       
بلغولأ.   

42تط    ق:   

لخميــــسا   
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علوم مدخل إلى    
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

ذياب لبنىأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع  
 المعلومات

صامأ.   

50مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشيأ.   

50مح     مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

حناشي أ.   

50مح    مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيرواني محمدأ.   

50مح    مد:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

صامأ.   

50مد:     تط مح  

مجاالت العلوم   
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

غزالي محمدأ.   

50مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح   مد:   

االديمغرافيم.إلى   
لطرش سارةأ.   

50مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
نةيوسفي حسيأ.   

50مح   مد:   

األرطوفونيام.إلى   
ةيوسفي حسينأ.   

50مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

يام.إلى األرطوفون  
بعيسىأ.   

85تط    ق:   

 لغة أجنبية
بن غالمأ.   

85تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بوجرادة

85تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

كانونيأ.   

85تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
نابتيأ.   

85تط    ق:   

 

 
ياإلى الديمغرافم.    

فنايأ.   

86تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
        المعلومات

بن اعرابأ.    

86تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي      
بلغولأ.   

12تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. خلفة

74تط    ق:   

لخميــــسا   
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الديمغرافيام.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

   الديمغرافيام.إلى 
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مد: مح        

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

 م.إلى األرطوفونيا 
زبيريأ.   

75تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
مليليأ.   

75تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

قصوري سميرأ.   

75تط    ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء  
بلهاملأ.   

76تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

76تط    ق:   

 إعالم آلي 
 أ. جعران

32تط    ق:   

 

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

76تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

عرابأ.   

76تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
حارشأ.   

76تط    ق:   

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           
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الديمغرافيام.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

   الديمغرافيام.إلى 
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:  مح     

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

مجاالت العلوم  
 االجتماعية

قصوريأ.   

74تط    ق:   

ام.إلى األرطوفوني  
زبيري           أ. 

74تط    ق:    

علوم إلى .م
 التربية

مليليأ.   

74تط    ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء 
بلهاملأ.   

75تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

75تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. جعران

21تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
بن هديةأ.   

57تط    ق:   

 

ياإلى الديمغرافم.    
حارشأ.   

75تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

عرابأ.   

75تط    ق:   

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           
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الديمغرافيام.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

 االديمغرافيم.إلى 
مقراني أنورأ.     

60مد: مح       

م.إلى مجتمع  
        المعلومات

عرابأ.    

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

األرطوفونيام.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مد: مح     

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء
بلهاملأ.   

74تط    ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات
              فرفاشأ. 

74تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
حدادأ.   

74تط    ق:   

   

 
 إعالم آلي

جعرانأ.   

12تط    ق:   

 لغة أجنبية
عمارةأ.   

74تط    ق:   

 مدارس ومناهج
  بن هديةأ. 

74تط    ق:   

 األربــــعاء

 

مجاالت العلوم       
 االجتماعية

مشتةأ.   

73تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
زبيريأ.   

73تط    ق:   

علوم إلى .م
 التربية

بوزويقةأ.   

73تط    ق:   

لخميــــسا  
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الديمغرافيام.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

   الديمغرافيام.إلى 
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

الجزائر تاريخ 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مجتمع المعلومات
فرفاشأ.   

73تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
حدادأ.   

73تط    ق:   

 لغة أجنبية
بعيسىأ.   

73تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م   
فقراويأ.   

81تط    ق:   

 

 إعالم آلي
 أ. كوسة

21تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
 أ. بن هدية 

73تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بن عرعور

73تط    ق:   

 األربــــعاء

 

ام.إلى األرطوفوني        
زبيريأ.   

72تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

عيبودأ.   

72تط    ق:   

لخميــــسا   
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ياإلى الديمغرافم.     
مقرانيأ.   

81تط    ق:   

الديمغرافيام.إلى   
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

 االديمغرافيم.إلى 
مقراني أنورأ.     

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مدارس ومناهج 
حموشأ.   

72تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
قيرواني زهيةأ.   

72تط    ق:   

 لغة أجنبية
بعيسىأ.   

72تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. كوسة

21تط    ق:   

 

 إحصاء 
بن عرعورأ.   

72تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

نغناغأ.   

72تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

مانعأ.   

72تط    ق:   

 األربــــعاء

 

ةعلوم التربيإلى .م         
بوزويقةأ.   

82تط    ق:   

لخميــــسا   
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الديمغرافيام.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

   الديمغرافيام.إلى 
مقراني أنورأ.   

60مد: مح       

م.إلى مجتمع  
            المعلومات

عرابأ.    

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

 لغة أجنبية
طوبالأ.   

76تط    ق:   

     
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مدارس ومناهج
حموشأ.   

86تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
قيرواني زهيةأ.   

86تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
بابوريأ.   

86تط    ق:   

 إحصاء
عنترأ.   

86تط    ق:   

م.إلى مجتمع   
            المعلومات

حمانيأ.   

87تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

مانعأ.   

87تط    ق:   

 األربــــعاء 

 

   علوم التربيةإلى .م      
حموشأ.     

85تط    ق:   

 إعالم آلي
كوسةأ.   

22تط    ق:   

لخميــــسا   
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ياإلى الديمغرافم.    
مقرانيأ.   

77ق:   تط    

الديمغرافيام.إلى    
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

   الديمغرافيام.إلى 
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ام.إلى األرطوفوني     
قيرواني زهيةأ.   

74تط    ق:   

علوم التربيةإلى .م   
فقراويأ.   

88تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

آيت عيسىأ.   

88تط    ق:   

 إحصاء
صالح عنترأ.   

88تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

نغناغأ.   

88تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 مدارس ومناهج      
 أ. حميدش

83تط    ق:   

 لغة أجنبية
بن هاللأ.   

83تط   ق   

 إعالم آلي
لعرابةأ.   

22تط    ق:   

لخميــــسا  
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الديمغرافيام.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

   الديمغرافيام.إلى 
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:  مح     

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مدارس ومناهج 
مطرونيأ.   

88تط    ق:   

يام.إلى األرطوفون  
زهكيةخنونة أ.   

88تط    ق:   

اإلى الديمغرافيم.   
بابوريأ.   

75تط    ق:   

مجاالت العلوم  
           االجتماعية

براك أحالمأ.   

89تط    ق:   

ةعلوم التربيإلى .م  
فقراويأ.   

89تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

حمانيأ.   

89تط    ق:   

 إحصاء
صالح عنترأ.   

89تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي     
بن اعرابأ.   

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
بن هاللأ.   

76تط    ق:   

لخميــــسا    

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  د                                                                  األفواج: 09      

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 ------ 14  12 ---- 13  11 ------- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/    

الديمغرافيام.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

   الديمغرافيام.إلى 
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى   
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

علوم مدخل إلى 
 التربية

خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

م.إلى مجتمع   
 المعلومات

فرحاتأ.   

89تط    ق:   

 لغة أجنبية
بن هاللأ.   

89تط    ق:   

ام.إلى األرطوفوني  
قيرواني زهيةأ.   

89تط    ق:   

 ةعلوم التربيإلى .م 
لبكيريأ.   

90تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

ايت عيسىأ.   

90تط    ق:   

ياإلى الديمغرافم.   
 أ. خليفي

90تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي     
 أ. لعرابة

24تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. خلفة

57تط    ق:   

 إحصاء
عنترأ.   

57تط    ق:   

لخميــــسا   
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االديمغرافيم.إلى      
مقراني أنورأ.   

60مح     مد:   

 االديمغرافيم.إلى 
مقراني أنورأ.     

60مح     مد:   

م.إلى مجتمع  
         المعلومات

عرابأ.   

60مح    مد:   

الجزائر تاريخ 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
 الثقافي

مانعأ.   

60مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

60مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عرابأ.   

60مح   مد:   

ةعلوم التربيل إلى .م    
خلوةأ.   

60مح   مد:   

يةعلوم التربإلى  .م  
خلوةأ.   

60مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد

 
ااألرطوفونيم.إلى   

قيرواني زهيةأ.   

60مح    مد:   

ااألرطوفونيم.إلى   
قيرواني زهيةأ.   

60مد:    مح  

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح   مد:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

زارزيأ.   

60مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

يام.إلى األرطوفون   
خنونة زكيةأ.   

90تط    ق:   

 مدارس ومناهج
مطرونيأ.   

90تط    ق:   

مجاالت العلوم 
 االجتماعية

براك أحالمأ.   

90تط    ق:   

علوم التربيةإلى .م   
لبكيريأ.   

19تط    ق:   

 

 إحصاء
صالح عنترأ.   

91تط    ق:   

ياالديمغرافإلى  م.  
خليفيأ.   

91تط    ق:   

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

حمانيأ.   

91تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية     
بن هاللأ.   

83تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. لعرابة

23تط    ق:   

لخميــــسا    

 


