
الحاج لخزر  – 1جامعة باتشة  
كمية العمهم اإلندانية واالجتساعية                                                      جذع مذترك عمهم اجتساعية 

 2020/2021لدداسي الثاني                                                                                     ا
برنامج الدراسة الدفعة الثانية 

 2021جهان  3  إلى  2021ماي  8  
 

  السدرج الكبير3 + 2 + 1: األفهاج 
التهقيت 

 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

مدخل الى عمم الدكان   تالدب
 لهنيدي.أ

اإلعالم اآللي 
 قاقي.أ

  

مجاالت العمهم االجتساعية    األحد 
 مطسر.أ

مدار ومشاهج  
 لهنيس .أ

إلى األرطفهنيا .م االثشين
 عهاج.أ

إلى عمهم التربية . م
 مدور.أ

  

 202 السدرج  5+ 4األفهاج 
التهقيت 

 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

اإلعالم اآللي   تالدب
 قاقي.أ

مدخل الى عمم الدكان 
   لهنيدي.أ

مدار ومشاهج    األحد 
 لهنيس .أ

مجاالت العمهم االجتساعية  
 مطسر.أ

إلى عمهم التربية . م االثشين
 مدور.أ

إلى األرطفهنيا .م
   عهاج.أ

 

   السدرج الكبير8 + 7 + 6: األفهاج 
التهقيت 

 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

مدخل الى عمم الدكان     تالدب
 لهنيدي.أ

اإلعالم اآللي 
 قاقي.أ

إلى األرطفهنيا  .ماألحد 
 حميهش .أ

 

مجاالت العمهم االجتساعية  
   قشفهد.أ

عمهم التربية    االثشين
 بروال.أ

مدارس ومشاهج 
 حذاني.أ

 



 
 202  السدرج 10 +9: األفهاج 

التهقيت 
 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

اإلعالم اآللي     تالدب
 قاقي.أ

مدخل الى عمم الدكان 
 لهنيدي.أ

مجاالت العمهم االجتساعية  األحد 
 قشفهد.أ

إلى األرطفهنيا  .م
   حميهش.أ

مدار ومشاهج     االثشين
 حذاني.أ

عمهم التربية 
 سمطاني.أ

   السدرج الكبير13 + 12+ 11األفهاج 
التهقيت 

 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

إعالم آلي     الثالثاء
 بمبج.أ

مدخل إلى عمم الدكان 
 بن عسار.أ

إلى األرطفهنيا .م األربعاء
 عطال.أ

مدار ومشاهج  
 عهاج.أ

  

إلى عمهم التربية .م الخسيس
 شهشان.أ

مجاالت العمهم االجتساعية  
 قجة.أ

  

 202 السدرج  15 + 14:األفهاج 
التهقيت 

 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

مدخل إلى عمم الدكان    الثالثاء
 بن عسار.أ

إعالم آلي 
 بمبج.أ

مدار ومشاهج   األربعاء
 عهاج.أ

إلى األرطفهنيا .م
   عطال.أ

مجاالت العمهم االجتساعية   الخسيس
 قجة.أ

إلى عمهم التربية .م
   شهشان.أ

 
 
 
 
 

 



  السدرج الكبير18 + 17 + 16: األفهاج 
التهقيت 

 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

مدخل إلى عمم الدكان   الثالثاء
 بعيط.أ

إلى األرطفهنيا .م
بمخيري .أ    

مجاالت العمهم االجتساعية     األربعاء
 قجة.أ

إعالم آلي 
 مقاوسي.أ

مدارس ومشاهج  الخسيس
 201جدراوي  مدرج .أ

إلى عمهم التربية .م
   202ختاش    مدرج .أ

 
 202  السدرج 20+ 19األفهاج 

 التهقيت
 16:00 – 14:00 14:00 – 12:00 12:00 – 10:00 10:00 – 8:00اليهم 

إلى األرطفهنيا .م  الثالثاء
 بمخيري .أ

مدخل إلى عمم الدكان 
   بعيط.أ

إعالم آلي    األربعاء
 مقاوسي.أ

مجاالت العمهم االجتساعية  
 قجة.أ

إلى عمهم التربية .م الخسيس
 01ختاش  مدرج .أ

مدارس ومشاهج 
   01جدراوي مدرج .أ

 
:  مالحظة هامة

  هذا التهقيت يعتسد بعد شهر رمزان الكريم. 
  يكهن تهقيت الحرص كسا يمي12/05/20212 إلى 08/05/2021خالل الفترة السستدة من : 

 12:00- 10:300: الحرة الثانية   -10:30 – 09:00الحرة األولى  -
 15:00 – 13:30الحرة الرابعة    -13:30 – 12:00الحرة الثالثة  -

 
 االدارة


