رزنايح ايرحاناخ االضردراكً نطداضً األول2020/2019
انطنح أونى عهىو إنطانٍح
انًقٍاش

االضراذ

انرارٌخ

انرىقٍد

انقاعح

فراجً حًسج

الخميس 2020/00/24

10.00 - 09.00

المدرج A

تٍدي دمحم

الخميس 2020/00/24

11.00 - 10.00

المدرج A

 -3انهغح األجنثٍح

صغٍر انطٍة

الخميس 2020/03/24

12.00 - 11.00

المدرج A

 -4ذارٌخ انحضاراخ

ضانًً زٌنة

السبت 2020/00/22

10.00 - 00.00

المدرج A

حًايد دمحم

السبت 2020/00/22

11.00 - 10.00

المدرج A

قادري ٌىنص

السبت 2020/00/22

12.00 - 11.00

المدرج A

 -7يدخم انى يجرًع انًعهىياخ

تن طانة تىتكر

األحد

2020/00/22

10.00 - 09.00

المدرج A

 -8يدخم انى انفهطفح

شعىفً قىٌدر

األحد

2020/00/22

11.00 - 10.00

المدرج A

 -1يدخم انى انثٍثهىغرافٍا
 -2يدخم انى عهى اَثار

 -5ذارٌخ انجسائر انًعاصر
 -6إعالو أنً

رزنايح ايرحاناخ االضردراكً نطداضً انثانث 2020/2019
انطنح انثانٍح ذارٌخ
االضراذ

انرارٌخ

انرىقٍد

انقاعح

انًقٍاش
 -1ذارٌخ انجسائر انثقافً انحدٌث و انًعاصر

تىضعٍد عثد انرحًن

الخميس 2020/00/24

10.00 - 09.00

A 01

 -2انعانى انًعاصر

تاحًٍد تدر اندٌن

الخميس 2020/00/24

11.00 - 10.00

A 01

 -3ينهجٍح و ذقنٍاخ انثحث

يرٌن اتراهٍى

الخميس 2020/00/24

12.00 - 11.00

A 01

 -4فهطفح انرارٌخ

دحًانً يصطفى

السبت 2020/00/22

10.00 - 00.00

A 01

 -5جغرافٍح طثٍعٍح

حًٍدي عثد انقادر

السبت 2020/00/22

11.00 - 10.00

A 01

 -6انًغرب انعرتً انحدٌث ياتٍن انقرنٍن 16و –19و

رفاف شهرزاد

األحد 2020/00/22

10.00 - 00.00

A 01

 -7أوروتا فً انعصىر انىضطى

عثاد زٌنة

األحد 2020/00/22

11.00 -10.00

A 01

رزنايح ايرحاناخ االضردراكً نطداضً انثانث 2020/2019
انطنح انثانٍح عهىو اإلعالو و االذصال
األضراذ

انرارٌخ

انرىقٍد

انقاعح

انًقٍاش
 .1يناهج و ذقنٍاخ انثحث

نقرع أيٍنح

الخميس2020/09/ 24

10.00 - 09.00

A12

 .2نغح اجنثٍح

رزقً نحطن

الخميس 2020/09/24

11.00 -10.00

A12

 .3يدخم انى عهىو االعالو و االذصال

تقدوري عس اندٌن

السبت 2020/09/26

10.00 - 09.00

A12

 .4عهى اننفص االجرًاعً

عهىانً ضارج

السبت 2020/09/26

11.00 - 10.00

A12

 .5انثروتىنىجٍا اجرًاعٍح و ثقافٍح

تراكح عثد انقادر

األحد 2020/09/27

10.00 - 09.00

A12

 .6ذحهٍم انثٍاناخ

يقدو دمحم

األحد 2020/09/27

11.00 - 10.00

A12

