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االهخحاى الجشئي األول للىحداث البيداغىجيت " اعالم آلي"
جدول حىسيع الطلبت على هقزاث االهخحاًاث  -الخىقيج 12:00/ 10:30

الوجوىعت

الكليت  /الوعهد

انفىجٍُ 2- 1
األفىاج 5- 4- 3
انفىجٍُ 7- 6

كليت العلىم اإلًساًيت والعلىم االجخواعيت
جذع هشخزك علىم اجخواعيت

انفىجٍُ 9- 8
انفىجٍُ 11- 10
األفىاج 14- 13- 12
األفىاج 17- 16- 15
األفىاج 20- 19- 18

كليت العلىم اإلًساًيت والعلىم االجخواعيت
جذع هشخزك علىم إًساًيت

هعهد علن الوكخباث

انفىجٍُ 2- 1
انفىجٍُ 4- 3
انفىجٍُ 6- 5
انفىجٍُ 8- 7
انفىجٍُ 10- 9
انفىجٍُ 12- 11
انفىجٍُ 16- 15- 14- 13
األفىاج 3- 2- 1
األفىاج 6- 5- 4
انفىجٍُ 8- 7
انفىجٍُ 10- 9
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الودرج
انًذرج A

يقر انعهىو انتجارَح
انًذرج B
يقر انعهىو انتجارَح
انًذرج C
يقر انعهىو انتجارَح
انًذرج "ب"
كهُح عهى انُفص
انًذرج "د"
كهُح عهى انُفص
انًذرج 1
يعهذ انرَاضح
انًذرج 2
يعهذ انرَاضح
انًذرج 3
يعهذ انرَاضح
انًذرج 1
انًذرج 2
انًذرج 3
انًذرج 4
انًذرج 5
انًذرج 6
انًذرج 7
انًذرج 7
انًذرج 8
انًذرج "أ"
كهُح عهى انُفص
انًذرج "ج"
كهُح عهى انُفص
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االهخحاى الجشئي األول للىحداث البيداغىجيت " اعالم آلي "
جدول حىسيع األساحذة الوكلفيي بالحزاست على هقزاث االهخحاًاث

الكليت  /الوعهد

قسن العلىم الخجاريت

كليت علن الٌفس وعلىم
الخزبيت
هعهد العلىم وحقٌياث
الٌشاطاث البدًيت
والزياضيت
كليت العلىم اإلًساًيت
والعلىم االجخواعيت
جذع هشخزك علىم
إًساًيت

هعهد علن الوكخباث

Tel/Fax : +213 (0)31 77 50 21

الودرج

األساحذة

انًذرج A

تراهًٍُ يطكُح  /ياٌ عهٍ

يقر انعهىو انتجارَح
انًذرجB
يقر انعهىو انتجارَح
انًذرج C
يقر انعهىو انتجارَح
انًذرج "ب"
كهُح عهى انُفص
انًذرج "د"
كهُح عهى انُفص
انًذرج 1
انًذرج 2
انًذرج 3
انًذرج 1
انًذرج 2
انًذرج 3
انًذرج 4
انًذرج 5
انًذرج 6
انًذرج 7
انًذرج 7
انًذرج 8
انًذرج "أ"
كهُح عهى انُفص
انًذرج "ج"
كهُح عهى انُفص

جثهٍ هذي  /يُصىر يُال
تىفىنح َثُهح  /شرفُح يىَُح
زطال حطُاء  /يقالتٍ ضايٍ
تىنقروٌ َىرج  /ضىفٍ َعًُح
دَفم ضًُحح  /ضاضٍ ع .انصًذ
شعثاٍَ تذر انذٍَ  /يعًرٌ فتُحح
تىرراع ضفُاٌ  /قروج ع  .انحفُظ  /ضالحجح تذر انذٍَ
تىيعسج احًذ  /عسرٌ يىَُح
خذَح َاضًُُح  /تىنعطم َجاج
تٍ ضعُذ ضعاد  /عثايٍ حطاٌ
خهفاوٌ عسَسج  /عًُرظ َجىي
رَة فُصم  /تىصقُعح ضهُى
تىقهُع عهٍ  /تٍ عهٍ عثذ انغٍُ
يراتطٍُ يانُح  /فرطاش ع .انىهاب َ /ثُهح عثىدٌ
عثادج شهرزاد  /تٍ عطُح َادَح  /حروظ يىضً
َاتتٍ يحًذ انصانح  /خضىر ضًُر  /تىيعرافٍ
تهجح
فردٌ نخضر  /شُخ فاطًح
يهذادٌ عثهح  /تىخانفح خذَجح
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