
            1الحاج لخضر باتنة جامعة  الثاني:السداسي          
          واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية   جميع األفواج: فوجال           
  محاضرات_     استعمال الزمنجدول           علوم إنسانية   فرع جذع مشترك   2019-2018: الجامعية السنة         

  الخميـس  األربعـاء  ـاءـــالثالث  االثنيـن  دـــــاألحـ  

08:00 -
09:30  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد.أ

  األفواج1مجموعة
  ) 3مدرج (8__1من 

ذاهب فلسفية م
  كبرى

  بوناب اسماء.أ 
األفواجم1مجموعة

  ) 3مدرج (8__1ن

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة.أ

  1مجموعة
  8__1مناالفواج

  ) 3مدرج (

  مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  و االتصال

  ةقايم نادي.أ
  االفواج2مجموعة

  )4مدرج ( 16_09من

تنظيم و تسيير 
  انظمة المعلومات

  فتيحة مرازقة.أ
  األفواج1مجموعة

 3مدرج (8__1نم 
(  

  مجتمع المعلومات
  زينة بولطيف.أ

االفواج 2مجموعة
مدرج (16__09من
4(  

  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد.أ

  االفواج2مجموعة
 )3مدرج(09-16

 تاريخ الحضارات
  دعاس فارس.ا

 األفواج1مجموعة
 3مدرج (8__1من

( 

مدخل إلى علم . أ
  اآلثار

 طوالي حمزة.ا
مناألفواج2مجموعة

  ) 3مدرج (16__09

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  و االتصال 

  ةقايم نادي. أ
  األفواج1مجموعة

  )4مدرج(08__01

تنظيم و تسيير 
  انظمة المعلومات

  فتيحةمرازقة  . أ
ألفواج ا2جموعة م

  )3مدرج(16_9

  مجتمع المعلومات
  ةزين بولطيف.أ

األفواج 1مجموعة
مدرج (08__01من
4( 

 

11:00-
12:30  

 لمعاصراتاريخ الجزائر 
 الرزقيخيري.ا

  االفواج1مجموعة 
 ) 3مدرج(08_01من 

 تاريخ الحضارات
  دعاس فارس.ا

األفواج 2مجموعة
 3مدرج (16_09من

( 

  
  
  
  

  
    

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري  . أ

األفواج 2مجموعة
  ) 3مدرج(16__09من

ذاهب فلسفية م
  كبرى

  بن سعيدي صفية
األفواج 2مجموعة

مدرج (16__09من
3(  

  
  
 

    

14:00-
15:30         
15:30-  
17:00         



  الثاني: السداسي                                 1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  01: فوجال                                       واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

  أعمال موجهة+  محاضرات:جدول استعمال الزمن  م2019 -م 2018: السنة الجامعية                  علوم إنسانية   فرع جذع مشترك 
 

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  
08:00 -09:30  

  ومناهجمدارس 
  بلخيري مراد .أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  وناب اسماءب  . أ
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة.ا

 ) 03مدرج (
  تنظيم و تسيير انظمة المعلومات

  فتيحةمرازقة.أ
 ) 03مدرج (

  
  

09:30-11:00  
  ومناهجمدارس 

  شطيبة سعدان .ا
 )13.ق(

 تاريخ الحضارات
  دعاس فارس  . أ

 ) 03مدرج (
  مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال

  ناديةقايم  . أ
  )03مدرج (

  مجتمع المعلومات
  زينةبولطيف  . أ

 ) 03مدرج (
 

11:00-12:30  
  تاريخ الجزائر المعاصر

 خيري الرزقي  . أ
 ) 03مدرج ( 

     

12:30-14:00  
  إعالم آلي

  غباش شعالل.
  المكتبة المركزية

 تاريخ الحضارات
  االعابدراني.أ

  )02.ق(
  تاريخ الجزائر المعاصر

  مراح عبد الهادي. أ
 )03.ق(

  مدخل إلى علم اآلثار
  بنسالم عبد الرزاق..أ

  )02.ق(
  

14:00-15:30   
  لغة انجليزية

 إيناسبن سعيد. أ
 )02.ق(

  تنظيم و تسيير انظمة المعلومات
  بورنان اسامة.أ

  )04.ق(
   

15:30- 17:00        
  واالتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم 

  رلناصعبد ا جرادي.أ
  )02.ق(

 

  
  
  
  
  



  الثاني:السداسي                            1 لخضر باتنةجامعة الحاج  
  02: فوجال                                واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

-م 2018: السنة الجامعية                          علوم إنسانية    فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  مدارس و مناهج
 بلخيري مراد .أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  وناب اسماءب  . أ
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة  . أ

 ) 03مدرج (
تسيير انظمة تنظيم و 

  المعلومات
 03مدرج (مرازقة فتيحة.أ

( 

  

09:30-
11:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  عثماني عفاف.أ

 )03.ق(
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس  . أ
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  واالتصال

  )03مدرج (ناديةقايم. أ
  مجتمع المعلومات

  زينةبولطيف  . أ
 ) 03مدرج (

 

11:00-
12:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري  . أ

 )3مدرج ( 
تنظيم و تسيير انظمة  

  المعلومات
  مغاز  ريمة.. أ

 )04.ق(

  مدخل إلى علم اآلثار
  بن سالم عبد الرزاق.. أ

 )13.ق(
  

12:30-
14:00  

  إعالم آلي
  عبد الالوي.ا

  المكتبة المركزية
 تاريخ الحضارات

  أمينةبوزغينة.ا .
  )15.ق(

  
 
 

  
    

14:00-
15:30   

  لغة انجليزية
  شروق مطمر.أ

 )c1.ق(
  ومناهجمدارس 

  بوزيد وسيلة.أ
  )14.ق(

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  االتصالو 

  ناصرعبد الجرادي . أ 
  )14.ق(

 

15:30-
17:00       

     

  
  
  



  
: السداسي                                 1امعة الحاج لخضر  باتنة ج

  الثاني
  03: فوجال                                      كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

: السنة الجامعية                             علوم إنسانية       فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019 –م2018

 
  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  ومناهجمدارس 
 بلخيري مراد .أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  وناب اسماءب  . أ
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة.أ

 ) 03مدرج (
  تنظيم و تسيير انظمة المعلومات

  فتيحة مرازقة.أ
 ) 03مدرج (

  

09:30-
11:00  

  إعالم آلي
  جقال دمحم الزين.

 المكتبة المركزية
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس.ا
 ) 03مدرج ( 

  إلى وسائل اإلعالم مدخل
  و االتصال 

  )03مدرج (ناديةقايم  . أ
  مجتمع المعلومات

  زينةبولطيف  . أ
 ) 03مدرج (

 

11:00-
12:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري  . أ

 ) 03مدرج ( 
 

    

12:30-
14:00  

  ومناهجمدارس 
  بوزيد وسيلة.أ

  )C2.(.ق
  انجليزية لغة

  دراجي حسام.أ
  )05.ق(

 أنظمةتنظيم و تسيير 
  المعلومات

  بن حركات نجمة. أ 
 )05.ق(

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  واالتصال

  رعبد الناصجرادي .أ .
  )17.ق(

  

14:00-
15:30   

  مدخل إلى علم اآلثار
  فريطاس نذير. أ

 )04.ق(
 تاريخ الحضارات  

  )04.ق(     بروال عبد الوهاب. أ
  

 

15:30-
17:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  عبد الوهاب بروال .أ

 04.ق
       

  



  الثاني:السداسي                                 1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  04: فوجال                                     واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

: الجامعية السنة                           علوم إنسانية     فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+  محاضرات: الزمنجدول استعمال   م2019 –م2018

 
  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  ومناهجمدارس 
 بلخيري مراد .أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  وناب اسماءب  . أ
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة.أ

 ) 03مدرج (
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
 ) 3مدرج (فتيحة مرازقة.أ

  

09:30-
11:00  

  إعالم آلي
  غباش شعالل

 المكتبة المركزية
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس.ا
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  و االتصال

  )03مدرج (ناديةقايم. أ
  مجتمع المعلومات

  ةزين بولطيف  . أ
 ) 03مدرج (

  
 

11:00-
12:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  خيري الرزقي  . أ

 ) 03مدرج (
تسيير انظمة تنظيم و  

  المعلومات
 )03.ق(بورنان اسامة  

  مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  و االتصال

 )2مدرج(خزار.ا
  

12:30-
14:00  

  مدخل إلى علم اآلثار
  فوحال احمد.أ

  16.ق
  

  نجليزيةإلغة
  مطمر شروق  . أ

  )c2.ق(
  مدارس ومناهج

 حدمر زينب  . أ
  15.ق

 

  تاريخ الجزائر المعاصر
  بروال.ا

  05ق
  

14:00-
15:30   

 الحضارات تاريخ
  العابد رانيا  . أ

 )05.ق(
     

15:30-
17:00           

 
  
  
  
  



  الثاني:السداسي                          1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  05: فوجال                                     واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

-م 2018: السنة الجامعية                          إنسانية علوم فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :   الزمن  جدول استعمال   م2019

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  مدارس و مناهج
 بلخيري مراد .أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  وناب اسماءب  . أ
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة.أ

 ) 03مدرج (
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  مرازقة فتيحة  . أ

 ) 03مدرج (

  

09:30-
11:00  

 تاريخ الحضارات 
  دعاس فارس  . أ

 ) 03مدرج ( 
  مدخل إلى وسائل اإلعالم

  و االتصال
  )03مدرج (نادية قايم. أ

  مجتمع المعلومات
  ةزين بولطيف  . أ

 ) 03مدرج (
 

11:00-
12:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري  . أ

 ) 03مدرج 
  تاريخ الحضارات
 بوزغينة امينة
 )15.ق(

  ومناهجمدارس 
 حدمر زينب  . أ

  )2.ق(
  مدخل إلى علم اآلثار

 العابد رانيا. أ 
 )01.ق(

  

12:30-
14:00  

  رالمعاصتاريخ الجزائر 
  عثماني عفاف.     أ

  )02.ق(
تنظيم و تسيير انظمة   

  المعلومات
  مغاز  ريمة.أ

 )14.ق(
  

    

14:00-
15:30  

  إعالم آلي
  غباش شعالل.

 المكتبة المركزية
  إنجليزية لغة

  بلقاضي إيمان  . أ
 )14.ق(

  
  مدخل إلى وسائل اإلعالم

  واالتصال
 وسيلة خزار   . أ

  )17.ق(
 

15:30-
17:00            

  
  



: السداسي                                 1جامعة الحاج لخضر  باتنة  
  الثاني

  06: فوجال                                              كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 - م 2018: السنة الجامعية                         علوم إنسانية     مشترك  فرع جذع       

  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019
 

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  
08:00 -

09:30  
  ومناهجمدارس 

 بلخيري مراد .أ
  ) 03مدرج (

  مذاهب فلسفية كبرى
  وناب اسماءب  . أ

 ) 03مدرج (
  مدخل إلى علم اآلثار

  طوالي حمزة.أ
 ) 03مدرج (

تنظيم و تسيير انظمة 
  المعلومات

 ) 03مدرج (مرازقة فتيحة .أ
  

09:30-
11:00  

  ومناهجمدارس 
 اعقابة.أ

 )01.ق(
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس.ا
 ) 03مدرج ( 

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  و االتصال

  )03مدرج (نادية قايم. أ
  المعلومات مجتمع

  زينةبولطيف  . أ
 ) 03مدرج (

 

11:00-
12:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
 خيري الرزقي  . أ

 )03مدرج ( 
  تاريخ الحضارات

 فوحال احمد.أ
 )15.ق(

  
  مدخل إلى علم اآلثار

 علواش سمير.أ
 )06.ق(

  

12:30-
14:00  

تنظيم و تسيير انظمة     
  المعلومات

 )19.ق(حموتة بسمة 
    

14:00-
15:30   

  آلي إعالم
  حركات نجاة.أ

  المكتبة المركزية
 

  تاريخ الجزائر المعاصر
  بوكعبة حياة.أ

    03.ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  واالتصال

 سلمي خيواني  . أ
  )04مدرج (

 

15:30-
17:00    

  نجليزيةلغةإ
 .مزاش حنان  . أ

 )15.ق(
      

  
  



  الثاني:السداسي                                1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  07: فوجال                               واالجتماعية العلوم اإلنسانية  كلية

 –م2018: السنة الجامعية                           علوم إنسانية         فرع جذع مشترك    
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  
08:00 -

09:30  
  ومناهجمدارس 

 بلخيري مراد .أ
  ) 03مدرج (

  مدخل إلى الفلسفة
  وناب اسماءب  . أ

 ) 03مدرج (
  مدخل إلى علم اآلثار

  طوالي حمزة
 ) 03مدرج (

  تنظيم و تسيير انظمة المعلومات
  فتيحة مرازقة.أ

 ) 03مدرج (
  

09:30-
11:00  

 تاريخ الحضارات )20ق(
 03مدرج (دعاس فارس .ا

( 
  إلى وسائل اإلعالم مدخل

  واالتصال
  نادية قايم. أ

  )03مدرج (

  مجتمع المعلومات
  زينةبولطيف  . أ

 ) 03مدرج (
 

11:00-
12:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  خيريالرزقي.أ

 ) 03مدرج ( 
  انجليزيةلغة 

  سعدي احالم.أ
 )16.ق(

  
  واالتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم

  مزاش حنان.أ
 )13.ق(

  

12:30-
14:00  

  ومناهجمدارس 
  شطيبة سعدان.أ

  )5ق(
 تاريخ الحضارات  

  جيدة عليات  . أ
 )14.ق(

    

14:00-
15:30  

الجزائر  تاريخ 
  المعاصر

 عاشورة رمزي  . أ
 )16.ق(

  إعالم آلي
  بن منصور زهيرة.أ

 المكتبة المركزية
  

  مدخل إلى علم اآلثار
 باشي زين الدين.أ

  )19.ق(
 

15:30-
17:00      

تنظيم و تسيير انظمة 
  المعلومات

  بن حركات نجمة .أ
  )01.ق(

   

  
  
  



    الثاني: لسداسي ا1جامعة الحاج لخضر  باتنة 
  08: فوجال                        علوم اإلنسانية و االجتماعيةكلية ال
 2018: السنة الجامعية                              علوم فرع جذع مشترك        

  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019 -م
  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  مدارس و مناهج
  بلخيري مراد .أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  وناب اسماءب  . أ
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة.أ

 ) 03مدرج (
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  فتيحة مرازقة.أ

 ) 03مدرج (

  

09:30-
11:00  

 الحضاراتتاريخ  
  دعاس فارس.ا

 ) 03مدرج ( 
  مدخل إلى وسائل اإلعالم

  و االتصال
  )03مدرج (نادية قايم. أ

  مجتمع المعلومات
  زينةبولطيف  . أ

 ) 03مدرج (
 

11:00-
12:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري  . أ

 ) 03مدرج ( 
  ةلغة انجليزي

  دراجي حسام
   )15.ق(

  مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  واالتصال

  باللعبيد   . أ
 )14.ق(

  

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
 كريمةسفوحي   . أ

  )3ق( 
  إعالم آلي

  جقال دمحم الزين.  . أ
  المكتبة المركزية

  ومناهجمدارس 
 خالدي عبد المالك  . أ

 )2.ق(
    

14:00-
15:30   

 تاريخ الحضارات
  فوحال احمد. ا

 )03.ق(
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  )20.ق(حموتة بسمة  

  علم اآلثار مدخل إلى
  بنسالم عبد الرزاق.أ

  )17.ق(
 

15:30-
17:00           

  
  



  الثاني: السداسي                             1جامعة الحاج لخضر  باتنة 
  09: فوجال                              كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 –م2018:السنة الجامعية                           علوم إنسانية        فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

تنظيم وتسيير انظمة 
  المعلومات
 مغاز ريمة.أ 

  )13.ق(

  .تاريخ الجزائر المعاصر
  كريمةسفوحي.أ

 )14.ق(
  مدخل إلى وسائل اإلعالم

  و االتصال
 04مدرج (نادية قايم  . أ
( 

  مجتمع المعلوماتمدخل إلى
  زينب بولطيف  . أ

 ) 04مدرج (
  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد  . أ

 ) 03مدرج (
  إعالم آلي

  حركات نجاة.أ
 المكتبة المركزية

  مدخل إلى علم اآلثار
 طوالي حمزة.ا

  ) 04مدرج (
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  مرازقة فتيحة.أ

 ) 04مدرج (

  
 

11:00-
12:30  

 تاريخ الحضارات 
  دعاس فارس.ا

 ) 3مدرج (
  مدخل إلى وسائل اإلعالم

  االتصالو
 )1c.ق(عبيد بالل  . أ

  مدارس مناهج. أ
  اعقابة حنان
 )15.ق(

  

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري  . أ

  ) 03مدرج (
  مدخل الى الفلسفة

  بنسعيدي صفية.أ
    ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  امينة بوزغينة.أ

  )c3.ق(
  

14:00-
15:30    

  تاريخ الحضارات
 عولمي هاجر. أ 

 )c1.ق(
  إنجليزيةلغة

  بن ام السعد. أ
 )c2.ق(

   

15:30-
17:00           

  
  
  



  الثاني:السداسي                          1لخضر باتنةجامعة الحاج 
  10: فوجال                                  واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

 2018: السنة الجامعية                           علوم إنسانية       فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :الزمنجدول استعمال   م2019-م

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  مدارس ومناهج
  شطيبة سعدان .أ

  )14.ق(
تنظيم و تسيير انظمة      

  المعلومات
 (     سوكحال وردة.أ 

 )2.ق

  مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  و االتصال

مدرج (نادية              قايم. أ
04 ( 

  مجتمع المعلوماتمدخل إلى
  زينب بولطيف  . أ

 ) 04مدرج (
  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد .أ

 ) 03مدرج (
  إعالم آلي

 بلبج رمزي  . أ
 المكتبة المركزية

  مدخل إلى علم اآلثار. أ
 طوالي حمزة.ا

  ) 04مدرج (
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  فتيحة مرازقة.أ 

 ) 04مدرج (

 

11:00-
12:30  

 تاريخ الحضارات 
  دعاس فارس.ا

 ) 03مدرج (
  تاريخ الجزائر المعاصر

  عاشورة رمزي.أ
  )c4.ق(

  مدخل إلى علم اآلثار
  أمينةبوزغينة.أ

 )16.ق(
  

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
 خيريالرزقي.أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  بنسعيدي صفية.أ
   ) 03مدرج (

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  واالتصال

  بن سعيد ايناس.أ
  )17.ق(

  

14:00-
15:30    

  تاريخ الحضارات
 بوسلمة بالل.ا

 )c3.ق(
  لغة أجنبية

  بن ام السعد سمية.أ
  )3C.ق(

   

15:30-
17:00       

     

  
  



  الثاني: السداسي                           1جامعة الحاج لخضر  باتنة 
  11: فوجال                             كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 - م 2018: السنة الجامعية                           علوم إنسانية    فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  
08:00 -

09:30  
  مدارس ومناهج

  أعقابة.أ
  )15.ق(

  إعالم آلي
  بنمنصور زهيرة.أ

 المكتبة المركزية
  مدخل إلى وسائل اإلعالم 

  و االتصال
 ) 04مدرج (نادية     قايم. أ

  مجتمع المعلومات
  زينببولطيف  . أ

 ) 04مدرج (
  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد .أ

 ) 03مدرج (
 تاريخ الحضارات

  نبيل. أ.
 c2.ق

  مدخل إلى علم اآلثار
  طوالي حمزة.أ

  ) 04مدرج (
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  مرازقة فتيحة  . أ

 ) 04مدرج (

  
 

11:00-
12:30  

 تاريخ الحضارات  
  دعاس فارس.ا

  )03مدرج (
  مدخل إلى علم اآلثار

  عليات جيدة.أ.
  )14.ق(

   

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  خيري الرزقي  . أ

 ) 03مدرج (
  مدخل الى الفلسفة

  بن سعيدي صفية  . أ
 ) 30مدرج (

  مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  واالتصال

  بنالزاوي أسامة.أ.
 )C4.ق(

  إنجليزية لغة
  دراجي حسام  . أ

  )C1.ق (
  

14:00-
15:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
 بوكعبة حياة. أ.

  20.ق
  

   
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  وردة سوكحال.أ.

  )2c.ق(
 

15:30-
17:00           

  
  
  



  الثاني:السداسي                             1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  21: فوجال                               واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

 –م2018: السنة الجامعية                            علوم إنسانية    فرع جذع مشترك  
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  مدخل إلى علم اآلثار
 العابدرانيا  . أ

  C.2ق
  

  إعالم آلي
 بلبج رمزي  . أ

 ةالمركزيالمكتبة
  مدخل إلى وسائل اإلعالم

  واالتصال
 04مدرج (نادية           قايم. أ
( 

  مجتمع المعلومات
  زينببولطيف.أ

 ) 04مدرج (

  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد .أ

 ) 03مدرج (
  مدخل إلى علم اآلثار .أ 

 طوالي حمزة.ا
  ) 04مدرج (

تنظيم و تسيير انظمة 
  المعلومات

  فتيحة مرازقة.أ 
 ) 04مدرج (

 

11:00-
12:30  

  مدارس ومناهج
  لكحل فطيمة.أ

  )1c0.ق(
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس.ا
 ) 03مدرج (

انظمة تنظيم و تسيير 
  المعلومات

ق            بن حركات نجمة .أ
).c2(  

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  واالتصال

 ) c1(.قسلمى خيواني. أ
  

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
 الرزقيخيري  . أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  بنسعيدي صفية.أ
  ) 03مدرج (

     

14:00-
15:30  

  لغة أجنبية 
  سعدي احالم .أ.

 c3.ق
 تاريخ الحضارات

  بوعافية.أ. 
 c1.ق

  تاريخ الجزائر المعاصر
  مراح عبد الهادي.أ

  )C3 .ق(
 

15:30-
17:00      

       

  
  



  الثاني:السداسي                                1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  31: فوجال                                 واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

 2018: السنة الجامعية                           علوم إنسانية       فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019 -م

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  مدارس ومناهج
 بوزيد وسيلة.أ

  )c3.ق(
  مدخل إلى وسائل اإلعالم 

  و االتصال
مدرج (نادية              قايم. أ

04 ( 

  مجتمع المعلومات
  زينب بولطيف

 ) 04مدرج (

  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد .أ

 ) 03مدرج (
 تاريخ الحضارات

  بوزغينة أمينة.أ
 )c3.ق(

  مدخل إلى علم اآلثار .أ
  طوالي حمزة.ا

  ) 04مدرج (
  تنظيم و تسيير انظمة المعلومات

  فتيحة مرازقة.أ
 ) 04مدرج (

 

11:00-
12:30  

  آلي إعالم
 حركات نجاة  . أ

 المكتبة المركزية
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس.ا
 ) 03مدرج (

  انجليزيةلغة 
 مطمر شروق  . أ

  c3ق
   

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري.أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  بن سعيدي صفية
  ) 03مدرج (

  
 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  واالتصال

  بن الزاوي أسامة. أ
  )c2.ق(

  

14:00-
15:30    

 
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
 )c2.ق(موري ياسمينة. ا

  مدخل إلى علم اآلثار
  فريطاس نذير  . أ

  )C3.ق(

  تاريخ الجزائر المعاصر
  بن تعو نسيمة.أ

  )c3.ق(
  

 

15:30-
17:00            

  
  



  
  الثاني:السداسي                           1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

  41: فوجال                                  العلوم اإلنسانية و االجتماعية كلية
- م 2018: السنة الجامعية                         علوم إنسانية   فرع جذع مشترك       

  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019
  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

و تسيير انظمة  تنظيم
  المعلومات

  )1c(.ق موري يسمينة. أ 
 تاريخ الحضارات

  عولمي هاجر.    أ
 )1.ق(

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  و االتصال

 ) 04مدرج (نادية قايم.ا
  مجتمع المعلومات

  زينب بولطيف.أ
 )  04مدرج(

  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد .أ

   ) 3مدرج ( 
  علم اآلثار مدخل إلى .أ 

  طوالي حمزة.ا
  ) 04مدرج (

  تنظيم و تسيير انظمة المعلومات
  فتيحة مرازقة.أ

 ) 04مدرج (

 

11:00-
12:30  

  إعالم آلي
 غباششعالل.أ

 المكتبة المركزية
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس.ا
 ) 03مدرج (

  مدارس ومناهج
  خالدي عبد المالك.أ

  )c3.ق(
   

  

12:30-
14:00  

  المعاصرتاريخ الجزائر 
  خيريالرزقي.أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  بن سعيدي صفية
  ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  بوعافية  . أ

 )c01.ق(
    

14:00-
15:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  سفوحي كريمة.أ

  )c3.ق(
   

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  واالتصال

  بن سعيد ايناس.أ
  )c02.ق(

 

15:30-
17:00    

  ةلغة إنجليزي
  سعدي احالم.أ

  )c3.ق(
     

  
  
  



  الثاني:السداسي                               1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  15: فوجال                                 واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

 –م2018: السنة الجامعية                            علوم إنسانية        فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات    :جدول استعمال الزمن    م2019

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  إعالم آلي
  عبد الالوي.أ

 المكتبة المركزية
  مدخل إلى وسائل اإلعالم  

  واالتصال
 04مدرج (نادية            قايم. أ

( 

  مجتمع المعلومات
  زينب بولطيف.أ

 ) 04مدرج (
  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد .أ

 ) 03مدرج (
  ةإنجليزي لغة

  حسام الدراجي.أ
 )c2.ق(

  مدخل إلى علم اآلثار. أ
  طوالي حمزة.ا

  ) 04مدرج (
تنظيم و تسيير انظمة 

  المعلومات
  فتيحة مرازقة.أ 

 ) 04مدرج (

 

11:00-
12:30  

 تاريخ الحضارات 
  دعاس فارس.ا

 ) 03مدرج (
     

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري.أ

  )03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  بنسعيدي صفية.أ
   ) 03مدرج (

  مدخل إلى وسائل اإلعالم
  واالتصال

  )c4.ق(فاتح بوفروخ  . أ
  

14:00-
15:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  عاشورة رمزي.أ

  )c4.ق(
 

تنظيم و تسيير انظمة 
  المعلومات

  بن حركات نجمة..أ
  ))c4.ق((

   

15.30 - 
17.00  

  مدارس ومناهج
  لكحل فطيمة الزهراء.أ

  )c1.ق(
 تاريخ الحضارات

  عولمي هاجر  . أ
  )02مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  بوعافية.ا

  )c2.ق(
   

  
  
  



  الثاني:السداسي                              1 لخضر باتنةجامعة الحاج 
  16: فوجال                                         واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 

 –م2018: السنة الجامعية                           علوم إنسانية    فرع جذع مشترك 
  أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن    م2019

  

  الخميـس  األربعـاء  الثالثــــاء  االثنيـن  األحــــــد  

08:00 -
09:30  

  إعالم آلي
  بنمنصور زهيرة.أ

 المكتبة المركزية
  

 
  إلى وسائل اإلعالم  مدخل

  و االتصال
  نادية قايم.أ

 ) 04مدرج (

  مجتمع المعلوماتمدخل إلى 
  زينب بولطيف.أ

 ) 04مدرج (
  

09:30-
11:00  

  مدارس ومناهج
  بلخيري مراد .أ

 ) 03مدرج (
 تاريخ الحضارات

  العابدرانيا.أ
 )c03.ق(

  مدخل إلى علم اآلثار
 طوالي حمزة. أ

  ) 04مدرج (
انظمة تنظيم و تسيير 
  المعلومات

  فتيحةمرازقة.أ 
 ) 04مدرج (

 

11:00-
12:30  

  مدارس ومناهج
  لكحل فطيمة الزهراء.أ

 )c2.ق(
 تاريخ الحضارات

  دعاس فارس.ا
 ) 03مدرج (

  مدخل إلى علم اآلثار
  فريطاس نذير.أ

  ).c04ق(
   

  

12:30-
14:00  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  الرزقيخيري.أ

  ) 03مدرج (
  مذاهب فلسفية كبرى

  سعيدي صفية.أ
  ) 03مدرج (

تنظيم و تسيير انظمة 
  المعلومات

  حموتة بسمة. أ
 )c3.ق(

    

14:00-
15:30  

  تاريخ الجزائر المعاصر
  بن تعو نسيمة.أ

  )c4.ق(
  أنجليزيةلغة 

  بن سعيد ايمان.أ
 )c3.ق(

مدخل إلى وسائل اإلعالم   
  واالتصال

  )c3.ق(أسامةبنالزاوي.أ
 

15:30-
17:00           


