جدول توقيت السنة الثالثة اتريخ

املوسم اجلامعي ( 2019/2018السداسي اخلامس) الفوج األول 01
من 8

احلصة األوىل
سا

إىل  9سا25 :

احلصة الثانية

د

من  9سا 30 :د إىل  10سا55 :

د

من 11

احلصة الثالثة
سا

إىل  12سا25 :

احلصة الرابعة

د

من  12سا 30 :د إىل  13سا55 :

احلصة اخلامسة

من  14سا إىل  15سا25 :

احلصة السادسة

د

السبت
األحد

اتريخ إفريقيا جنوب الصحراء(م)

أوراب واألمريكيتني يف الفرتة املعاصرة(م)

أ :بن فارح ميهوب

أ:مايدي كمال

القاعة22:

القاعة22:

الدولة العثمانية واملشرق العريب بني /1516
(1914م)

االثنني

أ :صالح جلول

القاعة05 :

منهجية وتقنية البحث(م)

الثالاثء

أ:قشاشين علي

القاعة22 :

اتريخ الفكر اإلجتماعي والسياسي يف

األربعاء

الفرتة املعاصرة(م)
أ :عطلي حممد

القاعة22:

اإلستعمار وحركات التحرر يف إفريقيا
وآسيا(م)

أ :شرويك حممد

القاعة05:

املخدرات واجملتمع(م)

اتريخ احلركة الوطنية (1954/1919م)

أ :ميهوب بوعالم

أ :امليلق عبد القادر

القاعة22:

القاعة05:

اخلميس
تنبيه 03 :غيابات بدون مبرر أو  05غيابات ولو بمبرر ( في التطبيق ) = إقصاء من االمتحان

املشرق اإلسالمي مابني القرنني( 15/08م)
أ :بن سعيد مجال

القاعة22:

من  15سا 30 :د إىل 17

سا

جدول توقيت السنة الثالثة اتريخ

املوسم اجلامعي ( 2019/2018السداسي اخلامس) الفوج الثاين 02
احلصة األوىل
من 8

سا

إىل  9سا25 :

احلصة الثانية
د

من  9سا 30 :د إىل  10سا55 :

احلصة الثالثة
د

من 11

سا

إىل  12سا25 :

احلصة الرابعة
د

من  12سا 30 :د إىل  13سا55 :

احلصة اخلامسة
د

من  14سا إىل  15سا25 :

احلصة السادسة
د

السبت

األحد

اتريخ إفريقيا جنوب الصحراء(م)

أوراب واألمريكيتني يف الفرتة املعاصرة(م)

أ :بن فارح ميهوب

أ:مايدي كمال

القاعة22:

القاعة22:

الدولة العثمانية واملشرق العريب بني /1516
(1914م)

االثنني

أ :صالح جلول

القاعة05 :

الثالاثء

أ:قشاشين علي

أ :شرويك حممد

املخدرات واجملتمع(م)

اتريخ احلركة الوطنية (1954/1919م)

أ :ميهوب بوعالم

أ :امليلق عبد القادر

القاعة22 :

اتريخ الفكر اإلجتماعي والسياسي يف

األربعاء

منهجية وتقنية البحث(م)

اإلستعمار وحركات التحرر يف إفريقيا وآسيا(م)

الفرتة املعاصرة(م)
أ :عطلي حممد

القاعة22:

القاعة22:

القاعة05:

القاعة05:

املشرق اإلسالمي مابني القرنني( 15/08م)

اخلميس

أ :بن سعيد مجال

القاعة22:

تنبيه 03 :غيابات بدون مبرر أو  05غيابات ولو بمبرر ( في التطبيق ) = إقصاء من االمتحان.

من  15سا 30 :د إىل 17

سا

جدول توقيت السنة الثالثة اتريخ

املوسم اجلامعي ( 2019/2018السداسي اخلامس) الفوج الثالث 03
احلصة األوىل
من 8

سا

إىل  9سا25 :

احلصة الثانية
د

من  9سا 30 :د إىل  10سا55 :

احلصة الثالثة
د

من 11

سا

إىل  12سا25 :

احلصة الرابعة
د

من  12سا 30 :د إىل  13سا55 :

احلصة اخلامسة
د

من  14سا إىل  15سا25 :

احلصة السادسة
د

السبت

األحد

اتريخ إفريقيا جنوب الصحراء(م)

أوراب واألمريكيتني يف الفرتة املعاصرة(م)

أ :بن فارح ميهوب

أ:مايدي كمال

القاعة22:

القاعة22:

الدولة العثمانية واملشرق العريب بني /1516
(1914م)

االثنني

أ :صالح جلول

القاعة05 :

الثالاثء

أ:قشاشين علي

أ :شرويك حممد

املخدرات واجملتمع(م)

اتريخ احلركة الوطنية (1954/1919م)

القاعة22 :

اتريخ الفكر اإلجتماعي والسياسي يف

األربعاء

منهجية وتقنية البحث(م)

اإلستعمار وحركات التحرر يف إفريقيا وآسيا(م)

الفرتة املعاصرة(م)
أ :عطلي حممد

القاعة22:

أ :ميهوب بوعالم

القاعة22:

القاعة05:

أ :امليلق عبد القادر

القاعة05:

املشرق اإلسالمي مابني القرنني( 15/08م)

اخلميس

أ :بن سعيد مجال

القاعة22:

تنبيه 03 :غيابات بدون مبرر أو  05غيابات ولو بمبرر ( في التطبيق ) = إقصاء من االمتحان.

من  15سا 30 :د إىل 17

سا

