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  ر  

ن  حد   عاء  الثالثاء  ثن س  ر م   ا

08:30  

09:30  

املؤسسات اجتماع   2علم

مدرج ي   4فكرو

ي ميدا ف تحقيق ي   26ق1بوعنا

جتما الرابط مدرج 2سوسيولو ف  4لبع بوشي املخاطر اجتماع  26ق1علم
لبع ي العر الوطن وقضايا اجتماع   علم

جتما  4مدرج الرابط ف2سوسيولو يدة   27ق2م

ي ميدا   28ق3ف بلقناديلتحقيق

09:30  

10:30  

املؤسسات اجتماع   2علم

مدرج ي   4فكرو

ي ميدا ف تحقيق ي   26ق1بوعنا

جتما الرابط مدرج 2سوسيولو   4لبع

ف بوشي املخاطر اجتماع   26ق1علم
لبع ي العر الوطن وقضايا اجتماع   علم

  4مدرج
جتما الرابط ف2سوسيولو يدة ف  27ق2م رحوي املخاطر اجتماع   27ق2علم

ي ميدا ف  28ق3ف بلقناديلتحقيق بليفة املخاطر اجتماع   28ق3علم

10:30 

11:30  

املؤسسات اجتماع ي 2علم   26ق1ففكرو
وامل ال   املشروع

ي   32قسليما

جتما الرابط ف2سوسيولو يدة   26ق1م
ف بليفة املخاطر اجتماع املؤسسات  28ق3علم اجتماع ي 2علم   27ق2ف فكرو

ي ميدا جتما  27ق2ف بلقناديلتحقيق الرابط ف2سوسيولو دي   27ق2ز

جتما الرابط ف2سوسيولو يدة املؤسسات  28ق3م اجتماع ي 2علم ف  28ق3ففكرو رحوي املخاطر اجتماع   27ق2علم

11:30  

12:30  

املؤسسات اجتماع ي 2علم   26ق1ففكرو
وامل ال   املشروع

ي   32قسليما

جتما الرابط ف2سوسيولو يدة   26ق1م

  
املؤسسات اجتماع ي 2علم   27ق2ف فكرو

ي ميدا جتما  27ق2ف بلقناديلتحقيق الرابط ف2سوسيولو دي   27ق2ز

جتما الرابط ف2سوسيولو يدة املؤسسات  28ق3م اجتماع ي 2علم   28ق3ففكرو

12:30 

13:30  

قدو املخاطر اجتماع   علم

  4مدرج

ف دا ي العر الوطن وقضايا اج   26ق2علم
قدو املخاطر اجتماع   علم

  4مدرج
دا ي العر الوطن وقضايا اج   26ق1فعلم

ية أجن   لغة

EAD  
ف ديدة بن ي العر الوطن وقضايا اج   28ق3علم

13:30 

14:30  

واملجتمع   املخدرات

  EADبوشي

اج فعلم دا ي العر الوطن املستدامة  26ق2وقضايا والتنمية ئة   الب

  EADبليفة
دا ي العر الوطن وقضايا اج     26ق1فعلم

ف ديدة بن ي العر الوطن وقضايا اج   28ق3علم

14:30 

15:30  
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عد عن املنصة: التعليم نحَو الدروس وّجــھ
ُ
ت  

http://learn.univ-sba.dz/ 

 

املؤطر ستاذ فقيةالوحدات  املؤطر   ستاذ شكشافيـة  س  الوحدات

فبن.أ 2+1معاشو يــة  أجن مح.د  لغـة تط+بوشي واملجتمع   املخدرات

ف.أ 3مصطفى مح.د    تط+ بليفة املستدامة  والتنمية ئة  الب


