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 األحذ

 16 أ.تىحسىى إٌواى تظ إحصاء   1ف

 تارٌخ الجسائر الوعاصرأ .هذاى

 3هح هذرج 

 

    

       28 أ.تىحسىى إٌواى تظ إحصاء 2ف

 17 أ.تىزٌاى هحوذ تظ إحصاء   3ف
     تظ    هٍادٌي علن االجتواع

 أ. حجال
14   

 4ف
                  تظ   االجتواعٍح. الوشكالخ

 أ. تىزٌاًً
 28 تىدًذاى.أ أجٌثٍح لغح     21

   5ف
 تظ االجتواعٍح. الوشكالخ

 أ. تىزٌاًً
 28 أجٌثٍح   أ. تىدًذاى لغح 18

تظ        هٍادٌي علن االجتواع

 أ. حجال
21 

   22 تىزٌاى هحوذأ. تظ إحصاء 6ف
 الٌظرٌاخ السىسٍىلىجٍح

 شحعائأ.ترحال تظ  ذٌثححال
22  

 االثٌٍي

 1ف

 

 التغٍر االجتواعً أ. طىاهري

 3هح هذرج

 

 ذٌثححال السىسٍىلىجٍحالٌظرٌاخ 

 أ. تي تاهً

 3هح هذرج 

 

  
 تظ هٍادٌي علن االجتواع

 صغٍر حٍاجأ.
 1ق.ك  تىدًذاى.أجٌثٍح أ لغح 16

   2ف
 الٌظرٌاخ السىسٍىلىجٍح

 تظ أ. ًهاري سلوى ذٌثححال
 1ق.ك  تىدًذاى.أجٌثٍح أ لغح 19

   21 تظ أ.تركح التغٍر االجتواعً 3ف

 الٌظرٌاخ السىسٍىلىجٍح

تظ     أ. ًهاري  ذٌثححال

 سلوى

28 

 4ف
 الٌظرٌاخ السىسٍىلىجٍح

 تظ   أ. ًهاري سلوى  ذٌثححال
28     

     22 تظ أ . كازي قضاٌا دولٍح راهٌح 5ف

   6ف
تظ            قضاٌا دولٍح راهٌح

 أ . كازي
 أ

تظ     هٍادٌي علن االجتواع

 أ. أ.صغٍر حٍاج
21 

 الثالثاء

 1ف
تظ أ.تي تىزٌاى  االجتواعًالتغٍر 

 هحوذ
 28 هٌهجٍح  تطأ.هجذوب لوٍاء   17

 الوشكالخ االجتواعٍح  ـ أ تىزٌذي     

 3هذرج           

 

  

 2ف
 هٌهجٍح  تظ أ.هجذوب لوٍاء

 
18   

تظ              التغٍر االجتواعً

 أ. وحٍاًً ًسٌهح
22   

   18 أجٌثٍح   أ. تىدًذاى لغح     3ف

     19 هٌهجٍح  تظ أ.هجذوب لوٍاء 28 تظ أ.تىزٌذي رجاء التغٍر االجتواعً 4ف

   5ف
تظ           التغٍر االجتواعً

 أ.تي تىزٌاى هحوذ

هاتعذ 

 التذرج
    

   19 أجٌثٍحأ. تىدًذاىلغح 6ف
تظ أ.تي  التغٍر االجتواعً

 تىزٌاى هحوذ
21   



 األرتعاء

 1ف
تظ  أ. الوشكالخ االجتواعٍح      

 هجذوب لوٍاء
16 

 هٌهجٍح الثحث فً علن الجتواع

 أ.زرقح لطفً هشام

 3هح هذرج 

 

 28 أ . كازي قضاٌا دولٍح راهٌح.

 هٍادٌي علن االجتواع

 هح

 أ. حاكن هلٍكح

 3هذرج 

 

  

   2ف

 

الوشكالخ االجتواعٍح تظ         

 أ. هجذوب لوٍاء

21 
تظ  االجتواعهٍادٌي علن 

 أ.كرٌة عثذ الرزاق
28 

   17 أ . كازي قضاٌا دولٍح راهٌح. 3ف
تظ   هٌهجٍح الثحث

 أ.درٌسً سىالف
21 

   4ف
تظ     أ.  هٍادٌي علن االجتواع

 كرٌة عثذ الرزاق
22   

     19 .درٌسً سىالفتظ أ هٌهجٍح الثحث 5ف

   6ف
تظ            هٌهجٍح الثحث

 سىالف أ.درٌسً

ها تعذ 

 التذرج
  

 الخوٍس

 1ف

 القضاٌا الذولٍح الراهٌح هح

 1كازي هذرج 

الٌظرٌاخ 

          ذٌثححالسىسٍىلىجٍحال

 تظ  . تلعٍذيأ

1       

     1 أ . كازي قضاٌا دولٍح راهٌح.   2ف

 3ف
الوشكالخ االجتواعٍح  تظ  

 أ.ًوٍش حىرٌح

2 
      

     2 إحصاء تظ أ.لذرع أسواء 3 أ . كازي قضاٌا دولٍح راهٌح. 4ف

 4 إحصاء تظ أ.لذرع أسواء 5ف
 الٌظرٌاخ السىسٍىلىجٍح

 تظ   .تلعٍذيأ ذٌثححال
3     

   6ف
الوشكالخ االجتواعٍح  تظ  

 أ.ًوٍش حىرٌح
4     

 

 


