
 
 

 األول: السداسي                                                                                                                                                                     1جامعة الحاج لخضر باتنة 
 جميع األفواج:    الفوج                                                                                                                                    كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية                 

 9191 - 9112: السنة الجامعية                                                                            فرع جذع مشترك علوم إنسانية                                                                           
 

 محاضرات_   جدول استعمال الزمن  
 

 األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 
 الخميـس

10:11 -12:91 

 الجزائر المعاصر تاريخ
 بن دراجي

 االفواج من1مجموعة 

  درجم    _ 11

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة

األفواج 1مجموعة

 ( 4مدرج )  __1من

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 مرازقة

 األفواج1مجموعة
 (9مدرج )  _ 11من 

 

 مدارس ومناهج
 سعدان. ا

األفواج 9مجموعة

 (9مدرج )   __ من

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 واالتصال
 سمير رحماني. د

 فواجاأل1مجموعة
 (9مدرج)   _ 11

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

 األفواج1مجموعة
 (4مدرج )   _  من 

 

12:91-11:11 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 إبرير

األفواج  9مجموعة

 ( 9مدرج)  __  من

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة. ا

األفواج 9مجموعة

 ( 4مدرج )   __  من

 مدارس ومناهج
 بلخيري مراد.أ

 األفواج1مجموعة
  _ 11من 

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 عليات جيدة . أ

 االفواج9مجموعة
 (4مدرج)      -  

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

االفواج 9مجموعة

 (4مدرج )  __11من

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 و االتصال
 سمير رحماني . د

 االفواج9مجموعة
 4مدرج )  __  من

 

11:11-19:91  

 الفلسفةمدخل إلى 
 بوناب اسماء.أ 

األفواج من  1 مجموعة

 (  مدرج )   _ 11

     

19:91-14:11  

 مدخل إلى الفلسفة
 بن سعيدي صفية

األفواج 9مجموعة

 (9مدرج )   __  من

المناهج  إلىمدخل 

 البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك

األفواج 9مجموعة

 (9مدرج)    __  من

 مدخل إلى علم اآلثار
 عليات جيدة . أ

من   االفواج1مجموعة

 ( 9مدرج )   _ 11

   

14:11-13:91        

13:91-  10:11        
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 9191 - 9112: جامعيةالسنة ال                                                         فرع جذع مشترك علوم إنسانية                                                                                                   
 

 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 الجزائر المعاصر تاريخ

 بن دراجي
  درجم

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة.ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 .أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم  واالتصال
 سمير رحماني. د

 (9مدرج)
 

12:91-11:11 
 تاريخ الحضارات

 بن الغة ا.
C2 

 مدارس ومناهج
 سعدان.ا

 9ق

 مدارس ومناهج
 بلخيري مراد.أ

 األفواج1مجموعة
 ( 4مدرج )  10_ 11من 

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

 (4مدرج )
 

 

11:11-19:91 
 المعاصرتاريخ الجزائر 

 مراح عبد الهادي
 9ق

 مدخل إلى الفلسفة
 بوناب اسماء.أ 

 (  مدرج )

 إعالم آلي
 شعالل

 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة
  

19:91-14:11   
 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية

 مرازقة
 ( 9مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 بن سالم عبد الرزاق

 9.ق
 

14:11-13:91   
 البيبليوغرافيةمدخل إلى المناهج 

 بورنان أسامة
 9ق

  

13:91- 10:11  
 لغة انجليزية
 ا.دراجي 

 1ق
 

 االتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم و
 جرادي عبد الناصر

 9ق
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 الجزائر المعاصر تاريخ

 بن دراجي
  درجم

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة.ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 .أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم  واالتصال
 سمير رحماني. د

 (9مدرج)
 

12:91-11:11 
 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية

 بن بوعزيز إيمان
 14ق

 الحضاراتتاريخ 
 بوعافية

 4ق

 مدارس ومناهج
 بلخيري مراد.أ

 ( 4مدرج ) مجموعة

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

 (4مدرج )
 

11:11-19:91 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 عثماني عفاف .أ
 9ق

 مدخل إلى الفلسفة
 بوناب اسماء.أ 

 (  مدرج )
 

 مدخل إلى علم اآلثار
 بن سالم عبد الرزاق

 9ق
 

19:91-14:11   
 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية

 مرازقة
 ( 9مدرج )

 
 

 

14:11-13:91 
 إعالم آلي

 عبد الالوي
 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة

 لغة أجنبية
 حمالوي

 9ق

 مدارس و مناهج
 بوزيد وسيلة. ا

 9ق

 واالتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم 
 جرادي عبد الناصر

 9ق
 

13:91-10:11      
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 الجزائر المعاصر تاريخ

 بن دراجي
  درجم

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة.ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 .أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم  واالتصال
 سمير رحماني. د

 (9مدرج)
 

12:91-11:11   
 مدارس ومناهج

 بلخيري مراد.أ
 ( 4مدرج ) مجموعة

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

 (4مدرج )
 

11:11-19:91 
 مدارس و مناهج

 بوزيد وسيلةأ 
 4ق

 مدخل إلى الفلسفة
 بوناب اسماء.أ 

 (  مدرج )

 مدخل إلى المناهج البيبلوغرافية
 بورنان اسامة. أ

 9ق

 لغة أجنبية
 شروق مطمر .ا

 13ق
 

19:91-14:11 
 إعالم آلي

 جفال
 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة

 
 4ق

المناهج  مدخل إلى

 البيبليوغرافية
 مرازقة

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال
 جرادي عبد الناصر. أ .

 9ق
 

14:11-13:91 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 بروال .أ
 12ق

 تاريخ الحضارات
 بروال

 9ق
 

 
 

 

13:91-10:11   
 مدخل إلى علم اآلثار

 فريطاس نذير. أ
 9ق
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 الجزائر المعاصر تاريخ

 بن دراجي
  درجم

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة.ا

 ( 4مدرج )

 علم اآلثار مدخل إلى
 .أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم  واالتصال
 (9مدرج) سمير رحماني     . د

 

12:91-11:11 
 إعالم آلي

 مقران .ا
 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة

 تاريخ الجزائر المعاصر
 بروال أ

C2 

 مدارس ومناهج
 بلخيري مراد.أ

 ( 4مدرج ) مجموعة

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

 (4مدرج )
 

11:11-19:91 
 مدخل إلى علم اآلثار

 كريما.
 19ق

 مدخل إلى الفلسفة
 بوناب اسماء.أ 

 (  مدرج )

 مدارس و مناهج
 حدمر زينبا 

 13ق
  

19:91-14:11  
 لغة أجنبية

 شروق مطمر ا
 13ق

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 ( 9مدرج ) مرازقة.ا

 واالتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم 
 قدور ساميةا.
 19ق

 

14:11-13:91   
 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية

 بن حركات نجمة. أ
 19.ق

  

13:91-10:11 
 

 12ق

 تاريخ الحضارات
 بوزغينة  امينة ..ا 

 9ق
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 الجزائر المعاصر تاريخ

 بن دراجي
  درجم

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة.ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 .أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم  واالتصال
 سمير رحماني. د

 (9مدرج)
 

12:91-11:11 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 عثماني عفاف .أ
 13ق

 تاريخ الحضارات
 بوزغينة أمينة

 19.ق

 مدارس ومناهج
 بلخيري مراد.أ

 ( 4مدرج ) مجموعة

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

 (4مدرج )
 

11:11-19:91  
 إلى الفلسفة مدخل

 بوناب اسماء.أ 
 (  مدرج )

 

 

 مدخل إلى علم اآلثار
 شكشاك .أ

 9ق
 

19:91-14:11 
 مدارس ومناهج

 حدمر زينب .ا
 c1 قاعة 

 

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 مرازقة

 ( 9مدرج )

 
 

 

14:11-13:91  
 لغة أجنبية

 بلقاضي إيمان. ا
 4ق

 إعالم آلي
 شعالل. ا

 بالمكتبةقاعة اإلعالم اآللي 

 اإلتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم و
 بن الزاوي اسامة. ا

 9ق
 

13:91-10:11   

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 بن بوعزيز إيمان

 19ق
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 الجزائر المعاصر تاريخ

 بن دراجي
  درجم

 الحضاراتتاريخ 
 بالل بوسنة.ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 .أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم  واالتصال
 سمير رحماني. د

 (9مدرج)
 

12:91-11:11 
 إعالم آلي

 عبد الالوي
 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة

 
 مدارس ومناهج

 بلخيري مراد.أ
 ( 4مدرج ) مجموعة

 مجتمع المعلومات
 زينة بولطيف.أ

 (4مدرج )
 

11:11-19:91 
 مدارس و مناهج

 اعقاقبة حنان
 14ق

 مدخل إلى الفلسفة
 بوناب اسماء.أ 

 (  مدرج )

 مدخل إلى المناهج البيبلوغرافية
 بن حركات نجمة

 9ق

 مدخل إلى علم اآلثار
 بن الغة

 4ق 

 
 

19:91-14:11  
 تاريخ الحضارات

 بالل بوسنة
 91..ق 

 البيبليوغرافيةمدخل إلى المناهج 
 مرازقة

 ( 9مدرج )
  

14:11-13:91 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 بوكعبة حياة . أ

  مدرج 

 لغة أجنبية
 مزاش حنان .أ

 0ق

 
 14ق

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال
 عبيد بالل.ا

 19ق
 

13:91-10:11      
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 بن دراجي
 ( 9مدرج)

 لغة أجنبية
 حنان مزاش.ا

 19ق

 مدارس ومناهج
 سعدان.أ
 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة.أ

 (4مدرج )
 

12:91-11:11 
 مدارس ومناهج

 اعقابة.ا
 c1.قاعة

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة. ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار. أ
 .ا

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال
 سمير رحماني. د

 (4مدرج )
 

11:11-19:91 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 عاشورة رمزي
 13ق

 مدخل إلى الفلسفة
 بن سعيدي صفية

 ( 9مدرج )
 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال
 قدور سامية

 19ق
 

19:91-14:11   

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 مرازقة

 ( 9مدرج )

  

14:11-13:91 
 إعالم آلي

 جفال
 بالمكتبةقاعة اإلعالم اآللي 

 تاريخ الحضارات
 عليات جيدة

 c1.قاعة

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 شعبان نسرين

 c4.قاعة

 مدخل إلى علم اآلثار
 بوزغينة

 10ق
 

13:91-10:11      
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 

 إعالم آلي
قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة 

 المركزية
 جفالا.

 

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 بن حركات نجمةا.

 c1القاعة 

 مدارس ومناهج
 سعدان

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة

 (4مدرج )
 

12:91-11:11 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 إبرير
 ( 9مدرج)

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار. أ
 كريم. أ

 ( 9مدرج )

 إلى وسائل اإلعالم و االتصال مدخل
 سمير رحماني. د

 (4مدرج )
 

11:11-19:91 
 تاريخ الجزائر المعاصر
 سفوحي كريمة

 C1 القاعة 

 لغة أجنبية
 دراجي حسام

 c1القاعة 
 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال
 بن الزاوي اسامة

   القاعة 
 

19:91-14:11  
 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفيةأ 
 (9مدرج )

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك

 ( 9مدرج )

  

14:11-13:91  
 تاريخ الحضارات

 فوحال احمد
 c2القاعة 

 مدارس و مناهج
 خالدي عبد المالك

 c1القاعة 

 مدخل إلى علم اآلثار
 فوحال

 c3القاعة 
 

13:91-10:11 
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 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 شعبان نسرين

  ق 

 
 مدارس ومناهج
 سعدان

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة

 (4مدرج )
 

12:91-11:11 

مدخل إلى تاريخ الجزائر 

 المعاصر
إبرير            

 ( 9مدرج)

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار. أ
 كريم. أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال
 (4مدرج )  سمير رحماني . د

 

11:11-19:91  
 تاريخ الحضارات
 عولمي

 c3 القاعة

 مدارس ومناهجمدخل إلى 
 حنان أعقابة

 1c القاعة

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال
 عبيد بالل

   ق
 

19:91-14:11 

مدخل إلى تاريخ الجزائر 

 المعاصر
 سفوحي كريمة

 9cالقاعة 

 مدخل إلى الفلسفة
 بن سعيدي صفية

 (9مدرج )

المناهج مدخل إلى 

 البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 بوزغينة امينة

 c1القاعة 
 

14:11-13:91   
 لغة أجنبية

 بلقاضي إيمان . أ
 10 القاعة

 إعالم آلي
 حركات نجمة

 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة
 

 

13:91-10:11      

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 األول: السداسي                                                                                                                                                                              1جامعة الحاج لخضر  باتنة 
 11:    الفوج                                                                                                                                        كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية                                

 9191 - 9112:السنة الجامعية                                                                        فرع جذع مشترك علوم إنسانية                                                                                 
 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 مدارس ومناهج

 هني

 c1القاعة  

 تاريخ الحضارات
 عليات جيدة

 c2القاعة 

 مدارس ومناهج
 سعدان

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة

 (4مدرج )
 

12:91-11:11 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 إبرير
 ( 9مدرج)

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 كريم

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال
 (4مدرج )  سمير رحماني . د

 

11:11-19:91    
 مدخل إلى علم اآلثار

 أ بوزغينة امينة
 C2 القاعة 

 

19:91-14:11 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 عاشورة رمزي
 c 9القاعة  

 مدخل إلى الفلسفة
 بن سعيدي صفية

 (9مدرج )

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال
 بوفروخ

 c 9القاعة 
 

14:11-13:91  
 لغة أجنبية

 حمالوي
 c4القاعة 

 إعالم آلي
 بن منصور زهيرة
 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة

  

13:91-10:11   

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 سوكحال

 C2 القاعة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 األول: السداسي                                                                                                                                                                                 1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

  1:    الفوج                                                                                                                                              كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية                             
 9191 - 9112: السنة الجامعية                                                                                                                                                    فرع جذع مشترك علوم إنسانية                

 
 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  

 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 مدارس ومناهج

 هنيأ
 c2القاعة 

 تاريخ الحضارات
 بوعافيةا. 

 9ق

 مدارس ومناهج
 سعدان

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة

 (4مدرج )
 

12:91-11:11 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 إبرير
 ( 9مدرج)

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار. أ
 كريم. أ

 ( 9مدرج )

 إلى وسائل اإلعالم و االتصال مدخل
 (4مدرج )  سمير رحماني . د

 

11:11-19:91  

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال
 بن الزاوي اسامة

 c2القاعة 

 إعالم آلي
 بن منصور زهيرة

 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة

 مدخل إلى علم اآلثار
 عليات جيدة

 1cالقاعة  
 

19:91-14:11 
 المعاصرتاريخ الجزائر 

 بوكعبة حياة
 4cالقاعة 

 مدخل إلى الفلسفة
 بن سعيدي صفية

 (9مدرج )

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك

 ( 9مدرج )

 لغة أجنبية
 دراجي حسام

 c3القاعة 
 

14:11-13:91   

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 سوكحال

 c3القاعة 

 
 

 

13:91-10:11      

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 األول: السداسي                                                                                                                                                                        1جامعة الحاج لخضر  باتنة 
  9:    الفوج                                                          العلوم اإلنسانية و االجتماعية                                                                                                 كلية

 9191 - 9112:السنة الجامعية                                                                                                               فرع جذع مشترك علوم إنسانية                                 
 

 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -12:91 
 مدارس ومناهج

 بوزيد وسيلة
 c3القاعة 

 
 مدارس ومناهج
 سعدان

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 بولطيف زينة

 (4مدرج )
 

12:91-11:11 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 إبرير
 ( 9مدرج)

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار. أ
 كريم. أ

 ( 9مدرج )

 إلى وسائل اإلعالم و االتصال مدخل
 سمير رحماني. د

 (4مدرج )
 

11:11-19:91 
 

 

 لغة أجنبية
 سعدي احالم

 9القاعة 

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 موري ياسمينة

 c2القاعة 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال
 خزار

 c3القاعة 
 

19:91-14:11  
 مدخل إلى الفلسفة

 بن سعيدي صفية
 (9مدرج )

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 شكشاك

12 
 

14:11-13:91 
 تاريخ الجزائر المعاصر

 مراح عبد الهادي
 c2القاعة 

 تاريخ الحضارات
 بوعافية

 c3القاعة  

 إعالم آلي
 بن منصور زهيرة
قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة 

 المركزية

  

13:91-10:11      

 
 
 
 
 
 
 



 
 األول: السداسي                                                                                                                                                                               1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

  9:    الفوج                                                                                                                                                                 العلوم اإلنسانية و االجتماعية        كلية
 9191 - 9112:السنة الجامعية                                                                                                           مشترك علوم إنسانية                                                         فرع جذع

 
 

 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -
12:91 

 مدارس ومناهج
 سايغيأ 

  ق

 تاريخ الحضارات
 عولمي. ا

 c1ق

 مدخل إلى مدارس ومناهج
 سعدان.أ

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 9مجموعة بولطيف

 مدخل إلى( 4مدرج )

 

12:91-
11:11 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 ابرير.ا

 ( 9مدرج )
 

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة. ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار. أ
 ( 4مدرج ) كريم الطيب .ا

 

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال
 سمير رحماني. د

 (4مدرج )

 

11:11-
19:91 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال
 بوفروخ . ..أ

 9cالقاعة 

 

 

 

 

 لغة أجنبية
  أ

 c3 القاعة

 إعالم آلي
 نجمة حركات .ا

 قاعة اإلعالم اآللي بالكلية
 

19:91-
14:11 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 نسيمة تعو بن. أ

 4مدرج 

 مدخل الى الفلسفة
 بن سعيدي صفية

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك . أ

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى علم اآلثار
 فوحال.ا

 c4 القاعة
 

14:11-
13:91 

 

 
 

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 موري ياسمينة . أ

 c4 القاعة  

 
 

 

13:91-
10:11 

     

 

 

 

 



 
 األول: السداسي                                                                                                                                                                               1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 14:    الفوج                                                                                                                                    كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية                               
 9191 - 9112:السنة الجامعية                                                                                                                                                فرع جذع مشترك علوم إنسانية                   

 

 

 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -
12:91 

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 لطرش  حسين. أ 

 c4القاعة 

 تاريخ الحضارات
 فوحال احمد.    أ

 c 4 القاعة 

 مدخل إلى مدارس ومناهج
 سعدان.أ

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات مدخل إلى
 9مجموعة بولطيف

 ( 4مدرج )

 

12:91-
11:11 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 ابرير.. ا
 ( 9مدرج )

 تاريخ الحضارات
 بالل بوسنة . أ
 ( 9مدرج )

 إلى علم اآلثارمدخل . أ
 كريم الطيب.ا

 ( 4مدرج )

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال
 سمير رحماني. د

 (4مدرج )

 

11:11-
19:91 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 نسيمة تعو بن .أ

 c2 القاعة

 إعالم آلي
 مقران .ا

قاعة اإلعالم اآللي 

 بالكلية

 مدارس ومناهج
 المالك عبد خالدي.. أ

 c4 قاعةال

 علم اآلثار مدخل إلى
 نذير فريطاس أ

 c 4القاعة

 
 

19:91-
14:11 

 مدخل الى الفلسفة 
 بن سعيدي صفية

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك . أ

 ( 9مدرج )

 
 

 

14:11-
13:91 

 
 لغة أجنبية

 احالم سعدي .أ
 1م

 
 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال

 قدور سامية . أ
 c 9القاعة 

 

13:91-
10:11 

 
 

    

 
 
 
 



 
 األول: السداسي                                                                                                                                                                               1جامعة الحاج لخضر  باتنة 

 13:    الفوج                                                                        العلوم اإلنسانية و االجتماعية                                                                                                 كلية
 9191 - 9112:السنة الجامعية                                                                                                                                                فرع جذع مشترك علوم إنسانية                   

 

 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -
12:91 

 مدارس ومناهج
 سايغيأ 

 c1ق

 تاريخ الحضارات
 جنان.ا

 c3ق

 مدخل إلى مدارس ومناهج
 سعدان.أ

 (4مدرج)

 مجتمع المعلومات
 9مجموعة بولطيف

 مدخل إلى( 4مدرج )

 

12:91-
11:11 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 ابرير.. ا
 ( 9مدرج )

 تاريخ الحضارات

 بالل بوسنة . أ

 ( 9)مدرج 
 

 مدخل إلى علم اآلثار .أ
 ( 4مدرج ) كريم الطيب .ا

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال
 سمير رحماني. د

 (4مدرج )

 

11:11-
19:91 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 بلعربي عمر.أ

 1المدرج 

 لغة أجنبية
 .بن ام السعد

 c2ق
. 

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 اإلتصال
 عبيد بالل.أ

 c2ق

 

19:91-
14:11 

 مدخل الى الفلسفة 
 بن سعيدي صفية

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية

 لموفق عبد المالك . أ

 ( 9)مدرج 

 إعالم آلي
 بن منصور

 قاعة اإلعالم اآللي بالكلي
 

 

14:11-
13:91 

  

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية
 بن حركات وحيدة

 2ق

  

13.91 - 
10.11 

  
 علم اآلثار مدخل إلى

 فريطاس.ا
 c2ق

  

 
 
 
 



 
 

 األول: السداسي                                                                                                                                                                               1جامعة الحاج لخضر  باتنة 
 10:   الفوج                                                                        العلوم اإلنسانية و االجتماعية                                                                                                 كلية

 9191 - 9112:السنة الجامعية                                                                                                                                                فرع جذع مشترك علوم إنسانية                   

 

 أعمال موجهة+ محاضرات :   جدول استعمال الزمن  
 
 

 الخميـس األربعـاء الثالثــــاء االثنيـن األحــــــد 

10:11 -
12:91 

 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 بلعربي عمر. . أ

 91القاعة 

 تاريخ الحضارات
 جنان.ا

 c4ق

مدخل إلى وسائل اإلعالم و 

 االتصال
 ( 4مدرج ) قايم. أ

 مجتمع المعلومات
 9مجموعة بولطيف

 مدخل إلى( 4مدرج )

 

12:91-
11:11 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 ابرير.. ا
 ( 9مدرج )

 تاريخ الحضارات

 بالل بوسنة . أ

 ( 9)مدرج 
 

 مدخل إلى علم اآلثار .أ
 ( 4مدرج ) كريم الطيب .ا

 

مدخل إلى المناهج 

 البيبليوغرافية

 ( 4مدرج )قطاف.أأ 
 

 

11:11-
19:91 

 
 

 مدارس ومناهج
 زياد محمد. ا

 4ق

 مدخل إلى المناهج البيبلوغرافية
 بن حركات وحيدة. أ

 c3ق

 لغة أجنبية
 بن ام السعد. ا

10 
 

19:91-
14:11 

 مدخل الى الفلسفة 
 بن سعيدي صفية

 ( 9مدرج )

 مدخل إلى المناهج البيبليوغرافية
 لموفق عبد المالك . أ

 ( 9)مدرج 
  

14:11-
13:91 

 إعالم آلي
 عبد االوي

 قاعة اإلعالم اآللي بالمكتبة
 

 مدخل إلى علم اآلثار
 بن الغة.ا

 c3ق

 مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال
 ا.خزار

 c3ق
 

13:91-
10:11 

 
  

 
   

 


