
  

 ).40-21(تمثل الطلبة من ) ب(في قائمة التفویج، بینما المجموعة ) 20-1( من كل فوج تمثل الطلبة الذین ینتمون الى الترقیم من)  أ(المجموعة: مالحظة ھامة

 08.00-9.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00  13.00-14.00  14.00-
15.00  

15.00-
16.00  

16.00-17.00  

  االحد

 P8. ق. بن ازواو .د.استعمار ح تحرر) أ(1ف
 P9. ق. مقالتي.د. استعمار ح تحرر) أ(2ف
 P10. ق. حسین شریف.د.استعمار ح تحرر) أ(3ف
 P11. ق. خلیفي.د.استعمار ح تحرر) أ(4ف
 P12. ق. بن قبي.د. استعمار ح تحرر) أ(5ف
 P13. ق. والي .د.استعمار ح تحرر) أ(6ف
 P14. ق. شاكي.د. مشرق اسالمي) ب(1ف
  P15. ق. ھمال .د.مشرق اسالمي) ب(2ف
 P16. ق. بتة.د.مشرق اسالمي) ب(3ف
 P17. ق. بن مجذوب .د.مشرق اسالمي) ب(4ف
 P18. ق. بن حسین .د.مشرق اسالمي) ب(5ف
 P19. ق. سرحان.د. مشرق اسالمي) ب(6ف

 P8. ق. شاكي.د. مشرق اسالمي) أ(1ف
 P9. ق. ھمال .د.مشرق اسالمي) أ(2ف
 P10. ق. بتة.د.مشرق اسالمي) أ(3ف
 P11. ق. بنمجذوب.د.مشرق اسالمي) أ(4ف
 P12. ق. بن الحسین.د. مشرق اسالمي) أ(5ف
 P13. ق. سرحان .د.مشرق اسالمي) أ(6ف
 P14. ق. بن أزواو .د.ح تحرر استعمار) ب(1ف
  P15. ق. مقالتي .د.استعمار ح تحرر) ب(2ف
 P16. ق. حسین شریف.د. استعمار ح تحرر) ب(3ف
 P17. ق. خلیفي.د. استعمار ح تحرر) ب(4ف
 P18. ق. بن قبي.د. استعمار ح تحرر) ب(5ف
  P19. ق. والي .د.استعمار ح تحرر) ب(6ف

  رنسیةف
  محاضرة

  رواجعیة.د.أ
  p.7االقاعة

  
  
  

 P8. ق. حروز.د.دراساتنقدیة) أ(1ف
 P9. ق. بوقزولة.د. دراسات نقدیة) أ(2ف
 P10. ق. قوادریة.د.دراساتنقدیة) أ(3ف
 P11. ق. مرزقالل.د.دراساتنقدیة) أ(4ف
 P12. ق. بونابي.د. دراسات نقدیة) أ(5ف
. ق. بولطیف.د.دراسات نقدیة )  أ(6ف

P13  

ستعمار الا
وحركات 

 فيالتحرر
. افریقیا واسیا

احمد . د
 المدرج. مسعود

08 

دراسات نقدیة 
للكتابات 
. د.التاریخیة
. بودرواز

  08مدرج 

المشرق 
8ق(االسالمي

. د. )م15-
. محمودي
  08المدرج 

االستعمار 
وحركات 

التحررفي 
. افریقیا واسیا

احمد . د
 المدرج. مسعود

08  

  االثنین

 P8. ق. بن ازواو .د.استعمار ح تحرر) أ(1ف
 P9. ق. مقالتي.د. استعمار ح تحرر) أ(2ف
 P10. ق. حسین شریف.د.استعمار ح تحرر) أ(3ف
 P11. ق. خلیفي.د.استعمار ح تحرر) أ(4ف
 P12. ق. بن قبي.د. استعمار ح تحرر) أ(5ف
 P13. ق. والي .د.استعمار ح تحرر) أ(6ف
 P14. ق. شاكي.د. مشرق اسالمي) ب(1ف
  P15. ق. ھمال .د.مشرق اسالمي) ب(2ف
 P16. ق. بتة.د.مشرق اسالمي) ب(3ف
 P17. ق. بن مجذوب .د.مشرق اسالمي) ب(4ف
 P18. ق. بن حسین .د.مشرق اسالمي) ب(5ف
  P19. ق. سرحان.د. مشرق اسالمي) ب(6ف

 P8. ق. شاكي.د. مشرق اسالمي) أ(1ف
 P9. ق. ھمال .د.مشرق اسالمي) أ(2ف
 P10. ق. بتة.د.مشرق اسالمي) أ(3ف
 P11. ق. بنمجذوب.د.اسالميمشرق ) أ(4ف
 P12. ق. بن الحسین.د. مشرق اسالمي) أ(5ف
 P13. ق. سرحان .د.مشرق اسالمي) أ(6ف
 P14. ق. بن أزواو .د.استعمار ح تحرر) ب(1ف
  P15. ق. مقالتي .د.استعمار ح تحرر) ب(2ف
 P16. ق. حسین شریف.د. استعمار ح تحرر) ب(3ف
 P17. ق. خلیفي.د. استعمار ح تحرر) ب(4ف
 P18. ق. بن قبي.د. استعمار ح تحرر) ب(5ف
  P19. ق. والي .د.استعمار ح تحرر) ب(6ف

تاریخ افریقیا 
جنوب 

  الصحراء
 .بن زاوي. د

  محاضرة
  p7قاعة 

 P8. ق. حروز.د.دراساتنقدیة) ب(1ف
 P9. ق. بوقزولة.د.دراساتنقدیة) ب(2ف
 P10. ق. قوادریة.د.دراساتنقدیة) ب(3ف
 P11. ق. مرزقالل.د.دراساتنقدیة) ب(4ف
 P12. ق. بونابيد.دراساتنقدیة) ب(5ف
. ق. بولطیف.د. دراسات نقدیة )  ب(6ف

P13  

االستعمار  ا
وحركات 

التحررفي 
. افریقیا واسیا

احمد . د
 المدرج. مسعود

08  

دراسات نقدیة 
للكتابات 
. د.التاریخیة
. بودرواز

  08مدرج 

المشرق 
8ق(االسالمي

. د) .م15-
. محمودي
  08المدرج 

المشرق 
- 8ق(االسالمي

. د) .م15
. محمودي
  08المدرج 

  الثالثاء

 P8. ق. بیرم.د. الحركة الوطنیة) أ(1ف
 P9. ق. حمیدي.د. الحركة الوطنیة) أ(2ف
 P10. ق. بوضربة.د.الحركة الوطنیة) أ(3ف
 P11. ق. قاصري.د. الحركة الوطنیة) أ(4ف
 P12. ق. عبید.د. الحركة الوطنیة) أ(5ف
  P13. ق. بوكسیبة.د.الوطنیةالحركة ) أ(6ف

 P8. ق. بیرم.د. الحركة الوطنیة) ب(1ف
 P9. ق. حمیدي .د.الحركة الوطنیة) ب(2ف
 P10. ق. وضربةب.د.الحركة الوطنیة) ب(3ف
 P11. ق. قاصري.د. الحركة الوطنیة) ب(4ف
 P12. ق. عبید.د. الحركة الوطنیة) ب(5ف
  P13. ق. بوكسیبة.د. الحركة الوطنیة) ب(6ف

أوروبا 
في  واألمریكیتین

  الفترة المعاصرة
  بنازواو.د.محاضرة

 p07قاعة 

  

قضایا عربیة 
  معاصرة

  بن القبي. د
محاضرة المدرج 

08  

الحوكمة 
واخالقیات 

  المھنة 
. د. محاضرة

  . حسین صالح
    08المدرج 

الحركة تاریخ 
. الوطنیة

. محاضرة
  .یعیش.د

  08المدرج 

  

االربعا
  ء

 P8. ق. بیرم.د. الحركة الوطنیة) أ(1ف
 P9. ق. حمیدي.د. الحركة الوطنیة) أ(2ف
 P10. ق. بوضربة.د.الحركة الوطنیة) أ(3ف
 P11. ق. قاصري.د. الحركة الوطنیة) أ(4ف
 P12. ق. عبید.د. الحركة الوطنیة) أ(5ف
  P13. ق. بوكسیبة.د.الحركة الوطنیة) أ(6ف

 P8. ق. بیرم.د. الحركة الوطنیة) ب(1ف
 P9. ق. حمیدي .د.الوطنیةالحركة ) ب(2ف
 P10. ق. وضربةب.د.الحركة الوطنیة) ب(3ف
 P11. ق. قاصري.د. الحركة الوطنیة) ب(4ف
 P12. ق. عبید.د. الحركة الوطنیة) ب(5ف
  P13. ق. بوكسیبة.د. الحركة الوطنیة) ب(6ف

  
  

  
  
  

    

. الحركة الوطنیة
. محاضرة

  .یعیش.د
  08المدرج 

  


