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    السبت

  الشفوي نيات التعبيرقت

  B 23:ق

 محمد رغميت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

  مزليويامحمد

      

   األحـد

  نقد أدبي القديم

  B 12:ق

  لخذاريالعبزوزي

 نقد أدبي القديم 

  F: المدرج 

  العبزوزيلخذاري

 

  علم النحو

 D: المدرج 

  بوجمالة مصطفى

  

 االثنين

  علم النحو

  B 22: ق

  بوجمالة مصطفى

    

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

 

  01إعالم آلي 

  06مخبر 

 مختيش فتحي

    الثـالثاء

  فقه اللغة

 D: المدرج 

 زوقاي محمد

 تقنيات البحث

  B 17: ق

  بومدين علي

  فقه اللغة

  B09:  ق

 زوقاي محمد

مصادر اللغة األدب 

  والنقد

 C: المدرج 

  بن عطاء اهللا سعيدة

  

 

 األربعـاء

 تاريخ الحضارة االنسانية

  F: المدرج 

  النذير بولمعالي

  والنقدمصادر اللغة األدب 

 B11: ق

  بولمعالي النذير

  نص أدبي قديم 

 B10: ق

  زناتي يوسف

     

         الخميـس
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      السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

  مزليويامحمد

      

   األحـد

  علم النحو

  B 18: ق

  بوجمالة مصطفى

 نقد أدبي القديم 

  F: المدرج 

  العبزوزيلخذاري

  أدبي قديم  نقد

  B 12:ق

 لخذاريالعبزوزي

  علم النحو

 D: المدرج 

  بوجمالة مصطفى

  

 االثنين

  أدبي القديمنص

 A01: ق

  مروان مصطفى

  01إعالم آلي 

  06مخبر 

 بن عياد فريدة

  

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  بوزواوي

  

  الثـالثاء

  فقه اللغة

 B15: ق

  زوقاي محمد

  فقه اللغة

 D: المدرج 

 زوقاي محمد

  

  

: قمصادر اللغة األدب والنقد

B23 

 بن عطاء اهللا سعيدة

  مصادر اللغة األدب والنقد

  C: المدرج 

  بن عطاء اهللا سعيدة

 

 األربعـاء

 تاريخ الحضارة االنسانية

  F: المدرج 

  النذير بولمعالي

 تقنيات البحث

  B 23: ق

  بومدين علي

  الشفوي نيات التعبيرقت

  B 16:ق

  رغميت محمد

     

         الخميـس
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    السبت

  أدبي القديمنص

  B 20: ق

 واكد عبد القادر

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

  مزليويامحمد

  أدبي قديم  نقد

 B12:ق

  فجر احمد

مصادر اللغة األدب 

 والنقد

  B16: ق 

  بن عطاء اهللا سعيدة

  

     األحـد

 نقد أدبي القديم 

  F: المدرج 

  العبزوزيلخذاري

 

  علم النحو

 D: المدرج 

  بوجمالة مصطفى

  

 االثنين

  01إعالم آلي 

  06مخبر ال

  بن عياد فريدة

  علم النحو

  B 15: ق

 بوجمالة مصطفى

  

  

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

  

    الثـالثاء

  فقه اللغة

 D: المدرج 

 زوقاي محمد

 

 تقنيات البحث

  B06: ق

 بومدين علي 

مصادر اللغة األدب 

  والنقد

  C: المدرج 

  بن عطاء اهللا سعيدة

 

 األربعـاء

 تاريخ الحضارة االنسانية

  F: المدرج 

  بولمعالي

  الشفوي نيات التعبيرقت

  B18:ق

  المختار كهيصا

  فقه اللغة

  B03:  ق

  زوقاي محمد

     

         الخميـس
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 مصادر اللغة األدب والنقد    السبت

 B18 : ق

 عطاء اهللا سعيدةبن 

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

  مزليويامحمد

  الشفوي نيات التعبيرقت

  B18:ق

  رغميت محمد

  01إعالم آلي 

  06مخبر 

  فندوشي إسماعيل

  

    األحـد

  

 نقد أدبي القديم

  F: المدرج 

  العبزوزيلخذاري

  علم النحو

  B 18: ق

 بوجمالة مصطفى

  علم النحو

 D: المدرج 

  بوجمالة مصطفى

  

  أدبي قديم نقد    االثنين

  B11 :ق

 جوابلية نوال

 نص أدبي قديم

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

  

  فقه اللغة    الثـالثاء

 D: المدرج 

 زوقاي محمد

  فقه اللغة

  B 21:  ق

  زوقاي محمد

مصادر اللغة األدب  

  والنقد

  C: المدرج 

  بن عطاء اهللا سعيدة

 

 تاريخ الحضارة االنسانية األربعـاء

  F: المدرج 

  النذير بولمعالي

  أدبي القديمنص 

 B20: ق

  زناتي يوسف

 تقنيات البحث  

  B 16: ق

  خليل وهيبة

   

          الخميـس
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     السبت

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

  مزليويامحمد

  01إعالم آلي 

  06مخبر 

  فندوشي إسماعيل

    

   األحـد

  الشفوي نيات التعبيرقت

  B 10:ق

  عبد الرحمانبلحنيش

  

 نقد أدبي القديم 

  F: المدرج 

  العبزوزيلخذاري

 

  علم النحو

 D: المدرج 

  بوجمالة مصطفى

  

 االثنين

  أدبي قديم  نقد

  B 13:ق

  لخذاريالعبزوزي

  والنقدمصادر اللغة األدب 

 B 05 : ق

  بولمعالي النذير

  علم النحو

  B02: ق

 بوجمالة مصطفى

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

  

  الثـالثاء

  فقه اللغة

  B 19:  ق

  هاشمي محمد

  فقه اللغة

 D: المدرج 

 زوقاي محمد

  أدبي القديمنص

 B10: ق

  واكد عبد القادر

 

مصادر اللغة األدب 

  والنقد

  C: المدرج 

  عطاء اهللا سعيدةبن 

 

 األربعـاء

 تاريخ الحضارة االنسانية

  F: المدرج 

  النذير بولمعالي

 تقنيات البحث

  B14: ق

  خليل وهيبة

       

         الخميـس
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  السبت
  

  

  01آلي  إعالم

  06مخبر 

 فندوشي إسماعيل

  اللغة األجنبية

  F: المدرج 

  مزليويامحمد

      

     األحـد

 نقد أدبي القديم 

  F: المدرج 

  العبزوزيلخذاري

  الشفوي نيات التعبيرقت

  B22:ق

 بلحنيش عبد الرحمان

  علم النحو

 D: المدرج 

  بوجمالة مصطفى

  

 االثنين

  مصادر اللغة األدب والنقد

 B 24 : ق 

  بولمعالي النذير

  أدبي قديم  نقد

  B 13:ق

 لخذاريالعبزوزي

 تقنيات البحث

  B23: ق

 خليل وهيبة

 نص أدبي قديم 

  F: المدرج 

  محمد بوزواوي

  
 

 

    الثـالثاء

  فقه اللغة

 D: المدرج 

 زوقاي محمد

  أدبي القديمنص

  B 06: ق

  زناتي يوسف

 

  مصادر اللغة األدب والنقد

  C: المدرج  

  سعيدةبن عطاء اهللا 

 

 األربعـاء

 تاريخ الحضارة االنسانية

  F: المدرج 

  النذير بولمعالي

  فقه اللغة

  B 16:  ق

  محمد زوقاي

  علم النحو

  B20: ق

  عصام جمال

     

         الخميـس

 


