
                                                                                                                                                     * قالمة *                                                                  1945ماي  8جامـعة 
                                                                                                                                                                                               إلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم ا

         2019 -2018 : السنة الجامعية                                                                                                                                                                                                              علوم إنسانيةفرع جذع مشترك 

 SECTION * A *                                                                                                                                                                                                                    الزمنجدول استعمال        

 الفصيلة أ –الثانيالسداسي -                                                                                                                                                             2019-2018علوم إنسانية السنة األولى لطلبة  جدول استعمال الزمن

 ألفواجا  

    07 06 05 04 03 02 01 التوقيت األيام

حد
أل
ا

 

 

08.00-09.30              

  د. خشة أحسن (Bمدرج ال مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال ) 09.30-11.00

11.00-12.30 
 آلي إعالم

  S01آ. زدادرة

 لغة أجنبية

G3.11  ص. بلعيد 

  تاريخ الحضارات

G3.1  ع. قرفي 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

قوارطة   G3.2واالتصال

 مهدي

 بيةلغة أجن

G3.8  بتيحي حليمة 
 

 تاريخ الجزائر المعاصر

    G3.10  ي. فركوس
   

12.30-14.00   
 ت.ت.أنظمة المعلومات

G3.5 قريني خولة 

 مدارس ومناهج

  G3.7عواسة ميمي    
 

 مدخل إلى علم اآلثار

F3.13  نيقري ع.الحق 

 تاريخ الحضارات

G3.10    بن ناصر إيمان 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ع. مسعودية    G3.11التصالوا
   

 د. عيواز محند   ( B) المدرج تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات   14.00-15.30

ن
إلثني

ا
 

08.00-09.30 
 ت.ت.أنظمة المعلومات

 G3.11س. لعبادلة 

 تاريخ الحضارات

G3.10  ب. ساحلي 

 واالتصالمدخل إلى وسائل اإلعالم 

     G3.12  قوارطة مهدي 

 المعلومات ت.ت.أنظمة

F3.13 فتاتنية نجاة 

 إعالم آلي

   S01آ. زدادرة

 

 
    

 د.فركوس ياسر  (Aمدرج ال ) تاريخ الجزائر المعاصر 09.30-11.00

11.00-12.30 
مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 قوارطة مهدي   G3.8واالتصال

 مدخل إلى علم اآلثار

G3.12 صيد عاشور 
 

 تاريخ الحضارات

F3.7      إيمانبن ناصر 

 

 

 مدارس ومناهج

G3.11  عواسة ميمي 

 ت.ت.أنظمة المعلومات

G3.13  قريني خولة 
   

12.30-14.00   
 مدخل إلى علم اآلثار

G3.6 صيد عاشور 
  

   لغة أجنبية

G3.8 خوالدية سلمى 

 مدخل إلى علم اآلثار

G3.5 
   

 (  عواسة ميميB) المدرج  مدارس ومناهج 14.00-15.30

 

ء
الثا

الث
 ع. صيد ( F10مدرج ال مدخل إلى علم اآلثار ) 08.00-09.30 

09.30-11.00 
 تاريخ الجزائر المعاصر

  G3.13ي. فركوس 

 اعالم آلي

  S01آ. زدادرة

 اعالم آلي

  S02س. بعلية

 تاريخ الجزائر المعاصر

 G3.14 .قرين  ع

 تاريخ الجزائر المعاصر

 G3.1ع.غربي 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ن. بوطاروس   F3.5واالتصال
    

11.00-12.30       
 لغة أجنبية  

G3.5  بتيحي حليمة 
   

  د. سعيدي سليم  ( F10مدرج ال تاريخ الحضارات ) 12.30-14.00

ء
ألربعا

ا
 

08.00-09.30 
 تاريخ الحضارات

G3.8  ب. ساحلي 
    

 ت.ت.أنظمة المعلومات

G3.12  ن. فتاتنية 

 تاريخ الجزائر المعاصر

 G3.13ع.غربي 

 تاريخ الحضارات

G3.14  ع. قرفي 
  

 

 

09.30-11.00 
 مدخل إلى علم اآلثار

F3.6     ع.نيقري 
  

  

 

 تاريخ الحضارات

F3.5      ب.  ساحلي 
     

11.00-12.30  
مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ن.بوطاروس G3.10واالتصال

 لغة أجنبية

G3.11 س.خوالدية 

  مدخل إلى علم اآلثار

G3.12 مامشة ط. ن 
 

 اعالم آلي

  S02س. بعلية

 مدارس ومناهج

G2.8   بايع راسو  
   

12.30-14.00    
ت.ت.أنظمة المعلومات 

  G3.8شابونية

 س ومناهج.مدار

F3.5       خ. بايع راسو 

  مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال

F3.13  وسربوطا 
     

 بالل  مقنعي ( Bمدرج ال ) مذاهب فلسفية كبرى 14.00-15.30

س
خمي

ال
 08.00-09.30 

 مدارس ومناهج

F3.1   بايع راسو 

 مدارس ومناهج

G3.6  مخالفة آمال 

 تاريخ الجزائر المعاصر

  G3.10 ع.غربي 

 لغة أجنبية

G3.12  بتيحي حليمة 
  

 مدخل إلى علم اآلثار

G3.1  ط.نمامشة 

 آلي إعالم

  S02س. بعلية
   

09.30-11.00 
 لغة أجنبية

G3.5  ليمة بتيحي ح 

 تاريخ الجزائر المعاصر

  G3.6ع.غربي 
 

 اعالم آلي

  S02س. بعلية
 مدارس ومناهج

 G3.12 مخالفة آمال       

 ت.ت.أنظمة المعلومات

G2.14  قريني خولة 

 

 
   

 د. نزار  سناء (Bمدرج ال مدخل إلى مجتمع المعلومات ) 11.00-12.30

14.00-15.30           



                                                                                                                                                     ةــالمقـ 1945ماي  8 جامعة 
  الثاني يالسداس                                                                                                                                                                                                                         كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                                                                                     2019-2018: السنة الجامعية                                                                                                                                                                                                                  علوم إنسانيةفرع جذع مشترك 

    SECTION * B *                                                                                                                                                                                                                          الزمنجدول استعمال  

 الفصيلة ب –الثاني السداسي -                                                                                                                                                        2019-2018لسنة األولى علوم إنسانية لطلبة ا دول استعمال الزمنج

 التوقيت األيام
 ألفواجا

08 09 10 11 12 13 14    

حد
أل
ا

 

 د. نزار  سناء ( G11) المدرج  مدخل إلى مجتمع المعلومات 08.00-09.30

09.30-11.00 
 تاريخ الجزائر المعاصر

  F3.13ي.فركوس 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 قوارطة مهديG2.8 لواالتصا
   

 لغة أجنبية

G3.10  بتيحي حليمة 

 آلي إعالم

   S01رة آ. زداد

 مدخل إلى البيبليوغرافيا 

F3.10 قريني خولة 
   

 أ.د  .جراب عبد الرزاق  (Bمدرج ال ) مدخل إلى علم اآلثار 11.00-12.30

12.30-14.00 
 آلي إعالم

   S01آ. زدادرة
 

 تاريخ الحضارات

G3.12  ع. قرفي 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 م.قوارطة G3.13واالتصال
 

 

 
    

14.00-15.30  
 G2.13 مدخل إلى علم اآلثار

 صيد عاشور  

 لغة أجنبية

G3.4  ص.بلعيد 

 ت.ت.أنظمة المعلومات

  F3.2س. لعبادلة

 

 

 إلى وسائل اإلعالم واالتصال م.

    G3.6  مسعودية ع.الرزاق.

 مدارس ومناهج 

G3.5   عواسة ميمي 
   

ن
الثني

ا
 

08.00-09.30  
 لغة أجنبية

G3.1 خوادية سلمى 

 

 

 ومناهجمدارس 

G3.2 عواسة ميمي 

 دخل إلى علم اآلثارم

 G3.4ع.صيد 
 

 تاريخ الحضارات

G3.8 ع. قرفي 
   

 د.روابحية مريم  (B)مدرج   مدارس ومناهج 09.30-11.00

11.00-12.30 
 تاريخ الحضارات

 G3.14 ب. ساحلي 

 تاريخ الحضارات

F3.3    ع. قرفي 

 ت.ت.أنظمة المعلومات

F3.11   فتاتنية نجاة 

 آلي إعالم

  S01ن. عطافي 
      

 د.فركوس ياسر ( F10مدرج )تاريخ الجزائر المعاصر  12.30-14.00

14.00-15.30      
 الحضارات تاريخ

G3.7  ب. ساحلي 

 مدخل إلى علم اآلثار

G2.6 

 تاريخ الجزائر المعاصر

G3.8   .بن ناصر إ 
   

ء
الثا

الث
 

08.00-09.30  
 تاريخ الجزائر المعاصر

 G3.2ربي الحواس    غ  

 آلي إعالم

S02       ن. عطافي 

 مدخل إلى علم اآلثار

G3.8 صيد عاشور 

 ت.ت.أنظمة المعلومات

G3.11 فتاتنية نجاة 

 لغة أجنبية

G3.12   س.خوالدية 

 آلي إعالم

  S01آ. زدادرة
   

 د. خشة أحسن (B) المدرج  مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال  09.30-11.00
 

11.00-12.30 
 G3.8مدخل إلى علم اآلثار 

 صيد عاشور

 آلي إعالم

  S02س. بعلية 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ن.بوطاروس G3.11لواالتصا
        

12.30-14.00      
 تاريخ الجزائر المعاصر

G3.5  قرين عبد الكريم 
    

ء
ألربعا

ا
 

08.00-09.30 
 .ت.أنظمة المعلوماتت

       G3.2س.لعبادلة 

 مدارس ومناهج

G3.3 خ.بايع راسو 

  مدخل إلى علم اآلثار

G3.4  ط. نمامشة 

 لغة أجنبية

G3.10 س.خوالدية 

 آلي إعالم

  S02س. بعلية

 مدارس ومناهج

F3.13  مخالفة آمال 

  مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال
  G3.5 ن.بوطاروس 

  
 

 

 أ. لعبادلة سهام  ( B) المدرج تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات  09.30-11.00

11.00-12.30 
مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 مكي أم السعد  G3.8  واالتصال
 

 مدارس ومناهج

F3.13 مخالفة آمال 

 

 

 تاريخ الجزائر المعاصر

F3.5         غربي الحواس 

 

 

 اآلثار مدخل إلى علم

F3.4     ع.  نيقري 
   

12.30- 14.00 
 

 
   

 تاريخ الجزائر المعاصر

 F3.12ع. قرين 
 

 ت.ت.أنظمة المعلومات

G3.13 فتاتنية نجاة 
    

 د. سعيدي سليم  (  Aمدرج ال ) تاريخ الحضارات 14.00-15.30

س
خمي

ال
 08.00-09.30 

 لغة أجنبية

G3.3  ص. بلعيد  

 ت.ت.أنظمة المعلومات

   G3.8    قريني خولة 
 

  F3.2ت تاريخ الحضارا

 بن ناصر إيمان 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ع.مسعودية  G3.11 واالتصال

 

 
    

  (B)مدرج  مذاهب فلسفية كبرى  09.30-11.00

11.00-12.30 
 مدارس ومناهج

G2.14  مخالفة آمال 
 

 تاريخ الجزائر المعاصر

G3.6  ع. قرين 

 

 

 مدارس ومناهج

F3.3 خ. بايع راسو 

 تاريخ الحضارات

F3.13  بن ناصر إيمان 

 G3.8لغة أجنبية 

 ص. بلعيد 
   

12.30-14.00           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


