
 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                       1الحاج لخضر باتنة جامعة

 جميع األفواج: فوجال                                                                                                                                                                       م اإلنسانية و االجتماعية                كلية العلو 

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                             علوم إنسانية       فرع جذع مشترك 

 

 الخميـس األربعـاء ـاءـــالثالث االثنيـن دـــــاألحـ 

08:00 -09:30 

 مدارس ومناهج

 أعقابة  حنان أ.

األفواج 1مجموعة

 ( 3)مدرج 8__1من

 فلسفة مدخاللى

 أ .بوناب اسماء

 األفواج1مجموعة

 ( 3)مدرج 8__1من

 مدخل إلى علم اآلثار

 طوالي حمزةأ.

 االفواج1مجموعة

 ( 3)مدرج 8__1من

مدخل إلى وسائل 

 اإلعالم و االتصال

 نادية قايمأ.

 االفواج 2مجموعة

( 4)مدرج  16_09من  

مدخل إلى املناهج 

 البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقةأ.

 1مجموعة

 8__1من األفواج 

 ( 3)مدرج 

 مجتمع املعلومات

 زينة أ.بولطيف

االفواج 2مجموعة

  4مدرج  16__09من

 

09:30-11:00 

 ومناهجمدارس 

 أعقابة  حنان أ.

 األفواج2مجموعة

 ( 3)مدرج 16__09من

 تاريخ الحضارات

 دعاس فارسا.

 األفواج1مجموعة

 ( 3)مدرج 8__1من

 أ. مدخل إلى علم اآلثار

 ا.كريم الطيب

   16-09االفواج2مجموعة

 (4مدرج)

مدخل إلى وسائل 

 اإلعالم و االتصال

 نادية قايمأ. 

 األفواج1مجموعة

 (3مدرج )08__01

املناهج  ىمدخل إل

 البيبلوغرافية

 فتيحةمرازقة  .أ

ألفواج ا 2جموعة م

 (4مدرج )16_9

 مجتمع املعلومات

 زينةأ.بولطيف 

األفواج 1مجموعة

 3مدرج 08__01من

 

11:00-12:30 

 ملعاصراتاريخ الجزائر 

 ا.خيري 

 االفواج1مجموعة 

 3مدرج 08_01من 

 تاريخ الحضارات

 دعاس فارسا.

األفواج 2مجموعة

 ( 3)مدرج 16_09من

  

   

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .أ

األفواج 2مجموعة

 ( 3)مدرج 16__09من

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

األفواج 2مجموعة

 (3)مدرج 16__09من

 

 

 

  

 



14:00-15:30      

15:30-  17:00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                       1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 01: فوجال                                                                                                                                                                                            م اإلنسانية و االجتماعية             كلية العلو 

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                          علوم إنسانية      فرع جذع مشترك    

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج  .ب

 مدخل إلى علم اآلثار 

 طوالي حمزة

 ( 3)مدرج 

 البيبليوغرافيةمدخل إلى املناهج 

 فتيحةمرازقة أ.

 ( 3)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 .رش وهيبةاحا.

 13ق

 تاريخ الحضارات

 دعاس فارسا.

 ( 3)مدرج 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 (03)مدرج ناديةقايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينةبولطيف .أ

 ( 03)مدرج 

 

11:00-12:30 
 تاريخ الجزائر املعاصر

 ( 3)مدرج  خيري أ

 
   

12:30-14:00 

 تاريخ الحضارات 

 بن علي سارةأ.

 1ق

 تاريخ الجزائر املعاصر

 . مراح عبد الهاديأ

 17.ق

 مدخل إلى علم اآلثار

 بن سالم عبد الرزاق..أ

 13.ق

 

14:00-15:30 

 إعالم آلي

 غباش شعالل.

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 سعيدي سارةأ

 18ق

  

15:30- 17:00  

 لغة انجليزية

 بن سعيد ايناسأ..

 1ق

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 جرادي ناصر.أ
 13ق

 



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                       1جامعة الحاج لخضر  باتنة  

 02: فوجال                                                                                                                                                                       م اإلنسانية و االجتماعية                                كلية العلو 

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                               علوم إنسانية      فرع جذع مشترك 
 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار

 طوالي حمزة

 ( 3)مدرج 

مدخل إلى املناهج 

 البيبليوغرافية

 ( 3)مدرج فتيحةمرازقة  أ.

 

09:30-11:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 بن دراجي سميرأ.

 14ق

 تاريخ الحضارات

 دعاس فارسا.

 ( 3)مدرج 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 (03)مدرج ناديةقايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينةبولطيف .أ

 ( 03)مدرج 

 

11:00-12:30 

 املعاصرتاريخ الجزائر 

 خيري  .أ

 ( 3)مدرج  

 مدخل إلى املناهج البيبلوغرافية 

 مغاز  ريمة.أ. 

 4ق

 مدخل إلى علم اآلثار

 بن سالم عبد الرزاق.أ. 

 1ق

 

12:30-14:00 

 تاريخ الحضارات 

 نزاري نور الهدي.ا .

 6ق

 

 

 

 

 
 

14:00-15:30 

 إعالم آلي

 شرقي .أ

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 لغة أجنبية

 مطمرأ.شروق 

 1ق

 مدارس و مناهج

 أ.حشاش فتيحة

 20ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 جرادي ناصرأ.  

 13ق

 

15:30-17:00   
 

 
  



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                       1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 03: فوجال                                                                                                                                                                                            م اإلنسانية و االجتماعية           كلية العلو 

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                       علوم إنسانية         فرع جذع مشترك 

 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار

 طوالي حمزةأ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة أ.

 ( 3)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس و مناهج

 طاهري حياةأ.

 15ق

 تاريخ الحضارات

 دعاس فارسا.

 ( 3)مدرج  

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 (03)مدرج ناديةقايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينةبولطيف .أ

 ( 03)مدرج 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .أ

 ( 3)مدرج  

 

   

12:30-14:00 

 

 

 لغة أجنبية

 أ.بوشارب ليندة

 13ق

 مدخل إلى املناهج البيبلوغرافية

 ملوفق عبد املالكأ.  

 18ق

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال

 جرادي ناصر.أ .

 17ق

 

14:00-15:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 عماد عفوفأ.

 18ق

 تاريخ الحضارات

 بن علي سارة

 04ق

 
 

 
 

15:30-17:00 

 إعالم آلي

 جقال محمد الزين.

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 

 مدخل إلى علم اآلثار

 فريطاس نذيرأ. 

 19ق

  



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                        1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 04: فوجال                                                                                                                                                                                                وم اإلنسانية و االجتماعية                كلية العل

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                              علوم إنسانية        فرع جذع مشترك

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار 

 طوالي حمزة

 ( 3)مدرج 

 البيبليوغرافيةمدخل إلى املناهج 

 ( 3)مدرج فتيحة مرازقة أ.

 

09:30-11:00 

 مدخل إلى علم اآلثار

 أ.العابد رانيا

 16ق

 تاريخ الحضارات

 ( 3دعاس فارس )مدرج ا.

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 (03)مدرج ناديةقايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينةبولطيف .أ

 ( 03)مدرج 

 

11:00-12:30 

 املعاصرتاريخ الجزائر 

 خيري  .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبلوغرافية 

 شباح ساميةأ. 

 06ق

  

12:30-14:00 

 لغة أجنبية 

 مطمر شروق .أ

 14ق
 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 قطاف سارة.ا

 18ق                  

 

14:00-15:30 

 إعالم آلي

 جوزةفتيحة .أ

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

    

15:30-17:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 عفوف عماد .أ

 18ق

 تاريخ الحضارات

 أ.بن علي سارة

 4ق

 مدارس و مناهج

 حدمر زينب .أ

 20ق

  



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                       1جامعة الحاج لخضر  باتنة  

 05: فوجال                                                                                                                                                                                               م اإلنسانية و االجتماعية           كلية العلو 

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                           نسانية         علوم إفرع جذع مشترك 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار

 طوالي حمزة

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة أ.

 ( 3)مدرج 

 

09:30-11:00 

 تاريخ الحضارات 

 دعاس فارسا.

 ( 3)مدرج  

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 (03)مدرج نادية قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 ( 03)مدرج زينةبولطيفا. 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .أ

 ( 3)مدرج  

 تاريخ الحضارات

 نزاري نور الهدي .أ

 14ق

 مدارس و مناهج

 حدمر زينب .أ

 14ق

 مدخل إلى علم اآلثار

 عش ي إكرام أ.  

 04ق

 

12:30-14:00 

 راملعاصتاريخ الجزائر 

 بن دراجي سمير .أ

 17ق

 
 

 

 

 
 

14:00-15:30  

 لغة أجنبية

 بلقاض ي إيمان .أ

 14ق

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 أ.قطاف سارة

 17ق

 

15:30-17:00 

 إعالم آلي

 شعاللغباش  .أ

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 

مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية 

 c1ق مغاز  ريمةأ.

 

  



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                               1جامعة الحاج لخضر  باتنة  

 06: فوجال                                                                                                                                                                 نية و االجتماعية                                كلية العلوم اإلنسا

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                              علوم إنسانية         فرع جذع مشترك        

 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان           أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار

 طوالي حمزة

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة أ.

 ( 3)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس و مناهج

 طاهري حياةأ.

 18ق

 تاريخ الحضارات

 دعاس فارسا.

 ( 3)مدرج  

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 (03)مدرج نادية قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينةبولطيف .أ

 ( 03)مدرج 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 ( 3)مدرج  خيري  .أ

 الحضاراتتاريخ 

 مرواني ريمةأ.

 15ق

 

 مدخل إلى علم اآلثار

 صحراوي وسامأ.

 06ق

 

 

12:30-14:00 

 مدخل إلى املناهج البيبلوغرافية  

 سعيدي سارةأ.

 19ق

  

14:00-15:30 

 إعالم آلي

 أ.حركات نجاة

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 لغة أجنبية

 .دراجي حسام .أ

 15ق

 تاريخ الجزائر املعاصر

 حياةبوكعبة أ.

 20ق

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال

 18قبوفروخ فاتح .أ
 

15:30-17:00      



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                     1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 07: فوجال                                                                                                                                                                                                    كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية     

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                      علوم إنسانية         فرع جذع مشترك    

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار

 طوالي حمزة

 ( 3)مدرج 

 البيبليوغرافيةمدخل إلى املناهج 

 فتيحة مرازقة أ.

 ( 3)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس و مناهج

 عثماني لطفيأ.

 20ق

 تاريخ الحضارات

 ( 3دعاس فارس )مدرج ا.

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 نادية قايمأ. 

 (03)مدرج 

 مجتمع املعلومات

 زينةبولطيف .أ

 ( 03)مدرج 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .أ

 ( 3)مدرج  

 لغة أجنبية

 أ.عروس ي فتيحة

 16ق

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 13ققطاف سارةأ. 

 

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر  

 يزيد بوهناف .أ

 c1ق

  

14:00-15:30 

 إعالم آلي

 بن منصور زهيرةأ.

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 تاريخ الحضارات

 نزاري نور الهدي .أ

 16ق

 

 مدخل إلى علم اآلثار

 .عش ي إكرامأ

 19ق

 

15:30-17:00   
 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 c2قسعيدي سارةأ.
  



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                        1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 08: فوجال                                                                                                                                                                                       وم اإلنسانية و االجتماعية                    كلية العل

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                                       علوم فرع جذع مشترك        

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس و مناهج

 أعقابة  حنان

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار

 طوالي حمزةأ.

 ( 3)مدرج 

 البيبليوغرافيةمدخل إلى املناهج 

 فتيحة مرازقة أ.

 ( 3)مدرج 

 

09:30-11:00 

 تاريخ الحضارات 

 ( 3دعاس فارس )مدرج ا.

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 (03)مدرج نادية قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 ( 03)مدرج زينةبولطيفا. 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .أ

 ( 3)مدرج  

 لغة أجنبية

 أ.بوشارب ليندة

 18ق
 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 بوفروخ فاتح .أ

 14ق

 

12:30-14:00 

 مدارس و مناهج  

 خالدي عبد املالك .أ

 c2ق

  

14:00-15:30 

 إعالم آلي

قاعة .جقال محمد الزين  أ.

 باملكتبة املركزيةاإلعالم اآللي 

 تاريخ الحضارات

 بوسعيد ايمان .أ

 18ق

 مدخل إلى املناهج البيبلوغرافية 

 سامية شباح..أ

 c1ق 

 مدخل إلى علم اآلثار

 صحراوي وسام .أ

 20ق

 

15:30-17:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 سفوحي عماد .أ

 19ق

    



 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                        1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 09: فوجال                                                                                                                                                                                            كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية                

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                    علوم إنسانية         جذع مشترك فرع     

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

مدخل إلى املناهج 

 البيبليوغرافية

 .مغاز ريمةأ 

 13ق

 .تاريخ الجزائر املعاصر

 سفوحي عمادأ.

 14ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

نادية                 قايم .أ

 ( 4)مدرج 

 مجتمع املعلومات

 زينب بولطيف

 مدخل إلى( 4)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 حنان عقابةأأ.

 ( 3)مدرج 

 إعالم آلي

 أ.حركات نجاة

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 مدخل إلى علم اآلثار

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 ( 4)مدرج فتيحة  .مرازقة  أ

 

11:00-12:30 

 تاريخ الحضارات 

 ( 3)مدرج دعاس فارسا.

 

 مدارس مناهج

 1cقلكحل .أ

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 15قرمزيجاب هللا  أ.

 

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .ب

 ( 3)مدرج 

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

 ( 3)مدرج 

 

 مدخل إلى علم اآلثار

 عش ي إكرام..أ

 18ق

 

14:00-15:30  

 تاريخ الحضارات

 عوملي هاجرأ 

 c1ق

 لغة أجنبية

 بلقاض ي إيمانأ. 

 c2ق

  

15:30-17:00      
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 10: فوجال                                                                                                                                                                   اإلنسانية و االجتماعية                                   كلية العلوم 

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                                   علوم إنسانيةفرع جذع مشترك 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس ومناهج

 ..حارش وهيبةأ.

 14ق

 تاريخ الحضارات

 دعاس فارسأ.

 15ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 ( 4)مدرج نادية                       قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينب بولطيف

 (مدخل إلى 4)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 أ. مدخل إلى علم اآلثار 

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة .مرازقةأ 

 ( 4)مدرج 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الحضارات 

  ( 3)مدرج دعاس فارسا.

 مدخل إلى علم اآلثار

 العابد رانياأ.

 16ق

 

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .ت

 ( 3)مدرج 

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

 ( 3)مدرج 

C3 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 19قأ.رمزي جاب الله

 

14:00-15:30 

 إعالم آلي

 بلبج رمزي  .أ

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 صباح أ.البار 

C3 

  

15:30-17:00  

 لغة أجنبية

 أ.بلقاض ي إيمان

C1 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 سوكحالأ.

C2 

  

 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                        1جامعة الحاج لخضر  باتنة 



 11: فوجال                                                                                                                                                                                                     وم اإلنسانية و االجتماعية        كلية العل

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                              وم إنسانية     علفرع جذع مشترك 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس ومناهج

 أ.مرازقة فتيحة

 15ق

 تاريخ الحضارات

 مرواني ريمة.أ

 16ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 ( 4)مدرج نادية                    قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينببولطيف

 (م 4)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 أ. مدخل إلى علم اآلثار 

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة أ.

 ( 4)مدرج 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الحضارات 

 ( 3)مدرج دعاس فارسا.

 مدخل إلى علم اآلثار 

 طوالي حمزة.أ.

 17ق

 

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .أ

 ( 3)مدرج 

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

 ( 3)مدرج 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 C4           بن الزاوي أسامة.أ.

 لغة أجنبية

 دراجي حسام.أ

  C1ق   

 

14:00-15:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 بوكعبة حياة .أ.

 c1ق 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية 

 سوكحال.أ

 c4ق.

  

15:30-17:00 

 إعالم آلي

 أ.بن منصور زهيرة

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة
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 21: فوجال                                                                                                                                                                    اإلنسانية و االجتماعية                                           كلية العلوم

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                       علوم إنسانية    رك فرع جذع مشت      

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس ومناهج

 عثماني لطفيأ.

 16ق

 مدخل إلى علم اآلثار

 العابد رانياأ.

 18ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 ( 4)مدرج نادية             قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 ( 4)مدرج زينببولطيفأ.

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار أ. 

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة .أ 

 ( 4)مدرج 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الحضارات 

 دعاس فارسا.

 ( 3)مدرج 

 البيبليوغرافيةمدخل إلى املناهج 

 ملوفق عبد املالكأ.

 c2.ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 شطوح راشدةأ. 

 18ق

 

12:30-14:00 
 تاريخ الجزائر املعاصر

 ( 3)مدرج خيري  .أ

 مدخل الى الفلسفة

    ( 3)مدرج بن سعيدي صفية

14:00-15:30 

  

 
 تاريخ الحضارات

 . مرواني ريمة.أ

 ق

 تاريخ الجزائر املعاصر

 مراح عبد الهاديأ..

 c3.ق

 

15:30-17:00 

 إعالم آلي

قاعة اإلعالم بلبج رمزي .أ

 املكتبة املركزيةاآللي ب

 لغة أجنبية

 عروس ي فتيحة.أ..

 c2ق

 

   

 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                      1جامعة الحاج لخضر  باتنة  



 31: فوجال                                                                                                                                                                                    اإلنسانية و االجتماعية                      كلية العلوم

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                          انية         علوم إنسفرع جذع مشترك 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس ومناهج

 حشاش فتيحة. أ 

 18ق

 تاريخ الحضارات

 أ.بوسعيد إيمان

 c1ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 ( 4)مدرج نادية              قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 ( 4)مدرج زينب بولطيف

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار أ. 

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة.أ

 ( 4)مدرج 

 

11:00-12:30 
 تاريخ الحضارات 

 دعاس فارسا.
   

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .ب

 ( 3)مدرج 

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

 ( 3)مدرج 

 لغة أجنبية

 مطمر شروقأ.

 c1ق

 مدخل إلى علم اآلثار

 أ.طوالي حمزة

 c2ق

 

14:00-15:30 
 تاريخ الجزائر املعاصر

 نسيمة بن تعو أ.

 c2ق

مدخل إلى املناهج 

 البيبليوغرافية
 سعيدي محمد .أ

 c2ق

   

15:30-17:00 

 إعالم آلي

 نجاة ا.حركات

 قاعة اإلعالم اآللي بالكلية

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 بن الزاوي أسامةأ. 

 c1ق

  

 السداس ي : األول                                                                                                                                                                                                                                1جامعة الحاج لخضر  باتنة 



 41: فوجال                                                                                                                                                                                       انية و االجتماعية           كلية العلوم اإلنس

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                     علوم إنسانية   فرع جذع مشترك       

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

مدخل إلى املناهج 

 البيبليوغرافية

 سعيدي محمدأ . 

 20ق

 تاريخ الحضارات

 عوملي هاجرأ.    

 c2ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 ( 4)مدرج نادية     قايم .أ

 مجتمع املعلومات

 زينب بولطيف

 (  4)مدرج

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار أ. 

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة أ.

 ( 4)مدرج 

 

11:00-12:30 

 تاريخ الحضارات 

 دعاس فارسا.

 ( 3)مدرج 

 مدارس ومناهج

 خالدي عبد املالكأ.

 c3ق

 
 

 

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

 ( 3)مدرج 

 

 مدخل إلى علم اآلثار

 أ.بن سالم عبد الرزاق

 3املدرج 

 

14:00-15:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 البار صباحأ.

 c3ق

 لغة أجنبية

 .عروس ي فتيحةأ

 c3ق

 

 اإلتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 بلبج رمزي أ..

 c1ق

 

15:30-17:00 

 إعالم آلي

 أ.جوزة فتيحة

 قاعة اإلعالم اآللي بالكلية
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 15: فوجال                                                                                                                                                                                                         كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية              

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                         علوم إنسانية         فرع جذع مشترك 

 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس ومناهج

 لكحل.أ

 c1ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و  

 االتصال

 ( 4)مدرج نادية                  قايمأ. 

 مجتمع املعلومات

 زينب بولطيف

 ( 4)مدرج 

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 أعقابة  حنان           أ.

 ( 3)مدرج 

 لغة أجنبية

 حسام الدراجيأ.

 c2ق

 أ. مدخل إلى علم اآلثار

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة مرازقة .أ 

 ( 4)مدرج 

 

11:00-12:30 
 تاريخ الحضارات 

 ( 3)مدرج دعاس فارسا.

 . 

 
  

12:30-14:00 

 املعاصرتاريخ الجزائر 

 خيري أ.

 ( 3)مدرج 

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

 ( 3)مدرج 

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 3مدرج بوفروخ فاتح .أ

 

14:00-15:30 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 بوهناف يزيدأ.

c4 

 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 .ملوفق عبد املالكأ.

 3املدرج 

  

15.30 - 17.00 

 آليإعالم 

 قاعةأشرقي نوال

 كزيةاملر ملكتبة اإلعالم اآللي با 

 تاريخ الحضارات

 عوملي هاجر .أ

 3املدرج 

 مدخل إلى علم اآلثار

 ا.صحراوي وسام

 c2ق
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 16: فوجال                                                                                                                                                                              اإلنسانية و االجتماعية                             كلية العلوم

 2019 - 2018السنة الجامعية:                                                                                                                                                                                          علوم إنسانية         فرع جذع مشترك 

 

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

08:00 -09:30 

 مدارس ومناهج

 لكحل .أ

 c2ق

 

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال

 ( 4)مدرج نادية               قايمأ.

 مجتمع املعلومات

 ( 4)مدرج زينب بولطيف

 

09:30-11:00 

 مدارس ومناهج

 ( 3)مدرج أعقابةحنان أ.

 تاريخ الحضارات

 أ.بوسعيد إيمان

 3مدرج 

 أ. مدخل إلى علم اآلثار

 ا.كريم الطيب

 ( 4)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبليوغرافية

 فتيحة.مرازقة أ 

 ( 4)مدرج 

 

11:00-12:30 
 تاريخ الحضارات 

 ( 3)مدرج دعاس فارسا.
   

12:30-14:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 خيري  .ت

 ( 3)مدرج 

 مدخل الى الفلسفة

 بن سعيدي صفية

 ( 3)مدرج 

 مدخل إلى املناهج البيبلوغرافية

 شباح ساميةأ. 

 c3ق

  

14:00-15:30 

 إعالم آلي

 أبن منصور 

 قاعة اإلعالم اآللي باملكتبة

 

 مدخل إلى علم اآلثار

 أ.فريطاس نذير

 c3ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال

 أ.شطوح وردة

 c3ق

 

15:30-17:00 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 بن تعو نسيمةأ.

 c1ق

 لغة أجنبية

 أ.بن سعيد ايمان

 c3ق

   

 


