رقم القيد Reference:0202/.........:

0088

58080

80080 80.88

السبت

اقتصاد سياسي
أ/كراوة  .ق30

مدخل لعلم السياسة
أ /بن عودة ق/أ30.

األحــد

مدخل علم السياسة
ق30
أ/حفيان .ع

اقتصاد سياسي

االثنني
الثالاثء
األربعاء
اخلميس

اتريخ الفكر السياسي

أ /اقاري س .ق/أ30.
اقتصاد سياسي

أ.رفافة

ف .ق30

اتريخ الفكر السياسي

أ /اقاري س ق/أ30.
اقتصاد سياسي

أ.رفافة

حماضرات حضورية

²

بتاريخ.Date:0202/00/02..:

ف .ق30

55058

58058

50088

50088

50080

50080

50080

50080

اتريخ السياسي للجزائر
أ/أقاري  .ق/

منهجية العلوم السياسية
أ/اقاري .س

منهجية العلوم السياسية
أ/اقاري .س

مدخل للعلوم القانونية
أ /إيدابري ع.ق ق/أ30

مدخل للعلوم القانونية

أ /إيدابري ع.ق ق/أ

منهجية العلوم السياسية
أ/اوالد الربكة س ق30

مدخل لعلم االتصال
أ/حفيان  .ق/أ.

مدخل لعلم السياسة
أ /بن عودة ق/أ.30.

اتريخ الفكر السياسي
أ/إيدابري .أ ق /أ .ق30

منهجية العلوم السياسية
أ/اوالد الربكة س ق30

منهجية العلوم السياسية
أ/اوالد الربكة س ق30

منهجية العلوم السياسية
أ/اقاري .س

اقتصاد سياسي
أ/كراوة  .ق30

اتريخ الفكر السياسي

أ/إيدابري .أ ق /أ .ق30

مدخل علم السياس
أ/حفيان .ع و ق30

مدخل لعلم االتصال
أ/حفيان  .ق/أ.

مدخل علم السياسة
أ/بن عودة .م ا ق30

اتريخ الفكر السياسي

اتريخ الفكر السياسي

أ/إيدابري .أ ق /أ.ق30

أ /اقاري س .ق/أ30.

اتريخ السياسي للجزائر
أ/أقاري  .ق30/

اللغة االجنليزية

مدخل للعلوم القانونية

مدخل علم السياسة
أ/حفيان .ع و ق30

مدخل لعلم االتصال
أ/حفيان  .ق/أ30.

اللغة االجنليزية

أ.رفافة

ف .ق30

اقتصاد سياسي
أ/كراوة  .ق30

اجنليزية

أ /إيدابري ع.ق ق/أ

اعمال موجهة حضورية

حماضرات واعمال موجهة عن بعد

ص  .ب  10034سرسوف  -تمنراست -المحول029.30.00.44 :هاتف /فاكس )213 -029(30.01.86 :
EMAIL : contact@cu-tamanrasset.dz

اتريخ السياسي للجزائر
أ/أقاري .

رقم القيد Reference:0202/.........:

0088

السبت
األحــد
االثنني
الثالاثء
األربعاء

اخلميس

80080 80.88

نظرايت التكامل الدويل
أ/قامسي س

تسوية النزاعات الدولية
أ/قامسي س ق80

58080

معاهدات دولية

أ.دهيمي ن ق80

أ.دهيمي ن ق80

أ/عريب الدمي ق80

تسوية النزاعات الدولية

جرائم الصرف الدولية

معاهدات دولية

املشروع املهين والشخصي

أ/بوقليلة

ق80

أ/قامسي س

ق80

القانون اجلنائي الدويل

أ/توجي .م

ق80

تسوية النزاعات الدولية
أ/قامسي سعيد ق80

القانون اجلنائي الدويل

ق80
ق80

تسوية النزاعات الدولية

58058

50088

50080

منهجية اعداد مذكرة

القانون اجلنائي الدويل
أ/توجي .م

55058

50088

50088

منهجية اعداد مذكرة

القانون اجلنائي الدويل

حماضرات حضورية

²

بتاريخ.Date:0202/00/02..:

أ.دهيمي ن

أ.بن راحلة ع

أ/نواصر ط
معاهدات دولية

القانون اجلنائي الدويل

أ.دهيمي ن ق80

أ/توجي .م

تسوية النزاعات الدولية

جرائم الصرف الدولية

القانون اجلنائي الدويل

معاهدات دولية

تسوية النزاعات الدولية

جرائم الصرف الدولية

أ/بوقليلة .ا

أ.دهيمي ن

أ/بوقليلة .ا

ق80

ق80

ق80

أ/نواصر .ط

أ.دهيمي جناة

اعمال موجهة حضورية

أ/نواصر ط

ق80

ق80

أ/عريب الدمي

ق0

منهجية اعداد مذكرة

أ/بومدين س ب
معاهدات دولية

أ.بن راحلة ع ق80

50080

اجنليزية

اجنليزية

املشروع املهين والشخصي

منهجية اعداد مذكرة

أ/عريب الدمي

أ/عريب الدمي

ق80

معاهدات دولية

أ.بن راحلة ع

أ/عريب الدمي ق80

50080

منهجية اعداد مذكرة

أ/بومدين س ب ق80
املشروع املهين والشخصي
أ/عريب الدمي

منهجية اعداد مذكرة ق80
أ/بومدين س ب

حماضرات واعمال موجهة عن بعد

ص  .ب  10034سرسوف  -تمنراست -المحول029.30.00.44 :هاتف /فاكس )213 -029(30.01.86 :
EMAIL : contact@cu-tamanrasset.dz

نظرايت التكامل الدويل
أ/قامسي س
اجنليزية

نظرايت التكامل الدويل
أ/قامسي س
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²

بتاريخ.Date:0202/00/02..:

ص  .ب  10034سرسوف  -تمنراست -المحول029.30.00.44 :هاتف /فاكس )213 -029(30.01.86 :
EMAIL : contact@cu-tamanrasset.dz

