
  واألدب العربيقسم اللغة                          كلية اآلداب و اللغات                                                              جامعة المدية     

 02: السداسي                                                                    2320-2022: جدول مواقيت الموسم الجامعي
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  تعليمية عامة و نظريات التعلم
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  02: الفوج ات           اللغ اتتعليمي:  ماستر                                       التخصص 01: السنـة 
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  03: الفوج ات           اللغ اتتعليمي:  ماستر                                       التخصص 01: السنـة 

  08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

          السبت

   األحد
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