
 

 

 

 

 

 

من السنة التدريس للسداسي الثاني برنامج 

 2020/2021الجامعية 

الى غاية  ماي 08من /  ليسانس ثانيةسنة + الدفعة الثانية السنة األولى جذع مشترك

 2021 جوان 03

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021-2020                      الثاني   السداسي  االستدراكي برنامج التدريس                   ليسانس جذع مشترك  األولىالسنة 

 16:00-14:30 14:30-13:00 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-08:30 التوقيت

      السبت

 واالتصالمدخل الى وسائل اإلعالم  األحد
 (04-01المجموعة األولى )األفواج من 

 جاب هللا - 01مدرج

 مدارس ومناهج
 (04-01المجموعة األولى )األفواج من 

 ابرير - 01مدرج

 مجتمع المعلومات 
 (05-08مجموعة الثانية )األفواج من 

 قطاف - 01مدرج
 meetدراسة عن بعد عبر منصة 

 مدخل الى علم اآلثار
 (05-08مجموعة الثانية )األفواج من 

 باشي - 01مدرج

 واالتصالمدخل الى وسائل اإلعالم 
 (09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 هدار - 03مدرج

 ارس ومناهجمد
( 09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 زياني - 03مدرج

 مدارس ومناهج 
( 13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 زياني - 03مدرج

 مدخل الى علم اآلثار
 (13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 سالم - 03مدرج

 تاريخ الجزائر المعاصر اإلثنين
( 05-08مجموعة الثانية )األفواج من 

 معمري - 01مدرج

 تاريخ الحضارات
( 05-08المجموعة الثانية )األفواج من 

 بعيطيش - 01مدرج

 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات 
( 04-01المجموعة األولى )األفواج من 

 مرازقة - 01مدرج

 مذاهب فلسفية كبرى
 (04-01المجموعة األولى )األفواج من 

 بوناب - 01مدرج

 مذاهب فلسفية كبرى
 (13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 بن سعيدي - 03مدرج

 تاريخ الجزائر المعاصر
( 13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 نويجي - 03مدرج

 تاريخ الجزائر المعاصر 
 ( 09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 نويجي - 03مدرج

 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات
( 09-12ج من المجموعة الثالثة )األفوا

 يحياوي - 03مدرج

 مجتمع المعلومات الثالثاء
( 01-04مجموعة األولى )األفواج من 

 قطاف - 01مدرج
 meetدراسة عن بعد عبر منصة 

 مدخل الى علم اآلثار
( 01-04مجموعة األولى )األفواج من 

 باشي - 01مدرج

 واالتصالمدخل الى وسائل اإلعالم  
( 05-08 المجموعة الثانية )األفواج من

 جاب هللا - 01مدرج

 مدارس ومناهج
( 05-08المجموعة الثانية )األفواج من 

 ابرير - 01مدرج

 مجتمع المعلومات
 (13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 قطاف - 03مدرج
 meetدراسة عن بعد عبر منصة 

 واالتصالمدخل الى وسائل اإلعالم 
 (13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 هدار - 03مدرج

 مدخل الى علم اآلثار 
 (09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 سالم - 03مدرج

 مجتمع المعلومات
 (09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 قطاف - 03مدرج
 meetدراسة عن بعد عبر منصة 

 األربعاء

 

 مذاهب فلسفية كبرى
 (05-08المجموعة الثانية )األفواج من 

 اببون - 01مدرج

 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات
( 05-08المجموعة الثانية )األفواج من 

 طرشان - 01مدرج

 تاريخ الحضارات 
( 01-04المجموعة األولى )األفواج من 

 بعيطيش - 01مدرج

 تاريخ الجزائر المعاصر
( 01-04مجموعة األولى )األفواج من 

 معمري - 01مدرج

 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات
( 13-16وعة الرابعة )األفواج من المجم
 طرشان - 03مدرج

 تاريخ الحضارات
( 13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 ورنوغي - 03مدرج

 تاريخ الحضارات 
( 09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 ورنوغي - 03مدرج

 مذاهب فلسفية كبرى
 (09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 بن سعيدي - 03مدرج

 خميسال

 

 إعالم آلي
( 04-01األفواج من ) المجموعة األولى

 غباش - 01مدرج

 لغة أجنبية
( 01-04مجموعة األولى )األفواج من 

 سعدي - 01مدرج

  

 لغة أجنبية
 (05-08مجموعة الثانية )األفواج من ال

 روابح - 02مدرج

 إعالم آلي
 (05-08مجموعة الثانية )األفواج من ال

 بن منصور - 02مدرج

 

 إعالم آلي
 (09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 شالغمة - 03مدرج

  لغة أجنبية
 (09-12المجموعة الثالثة )األفواج من 

 بلقاضي - 03مدرج

 

  لغة أجنبية
 (13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 زيرق - 04مدرج

 إعالم آلي
 (13-16المجموعة الرابعة )األفواج من 

 جفال - 04مدرج

 

 

3ل  



 األولى ليسانس جذع مشترك علوم إنسانيةالسنة 

  (04-01المجموعة األولى )األفواج من 

 ( 08-05المجموعة الثانية )األفواج من 

 ( 12-09المجموعة الثالثة )األفواج من 

 ( 16-13المجموعة الرابعة )األفواج من 

 

 

زمة الصحية العالمية، يجب على الطلبة نظرا إلجراءات البروتوكول الصحي المتبع خالل هذه األ مالحظة هامة:

 االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة الوصية، وتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي.

 االرتداء اإلجباري للكمامات الطبية، التعقيم من حين آلخر بالهالم المطهر.

 المشترك ألي أداة من شأنها نقل العدوى. االستعمالتفادي 

 لتجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل والمخارج.كما يراعى تفادي ا

هذه التعليمات الصحية هي نجاة للجميع، وحفاظا على سالمة أهلنا وأساتذتنا وزمالئنا من تداعيات األزمة 

 الصحية العالمية.

 

 


