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 ميع األفواجاألول ج: السداسي                                                                                                                                                                                                               كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  علوم إنسانيةفرع جذع مشترك 
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 * SECTION * A                                                                                                                                                                                                                    الزمنجدول استعمال        

 الفصيلة أ –السداسي االول-                                                                                                                                                              2018-2017السنة األولى علوم إنسانية لطلبة  جدول استعمال الزمن

 ألفواجا  

 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 التوقيت األيام

حد
أل
ا

 

 (Aمدرج ال ) د.روابحية مريم مدارس ومناهج 08.00-09.30

09.30-11.00 
 م اآلثارمدخل إلى عل

F2.1 عولمي.م 
 

 مدارس ومناهج

F2.2 ز. عواسة 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 م قوارطة F2.4واالتصال

 F2.5لغة أجنبية

 ن.طلحي
 

 F2.6تاريخ الجزائر المعاصر

 ي.فركوس
 

 آلي إعالم

 S01س. بعلية

 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال

F3.6ع.مسعودية 

11.00-12.30 
 آلي إعالم

 S01آ. زدادرة
 

 F3.12 تاريخ الحضارات

 ن.ايصالحي

 مدخل إلى البيبليوغرافياأ

G 3.1  ن.فتاتنية 
 

 G3.8مدارس ومناهج

 عواسةز. 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 م قوارطة G 3.2 واالتصال
 

 تاريخ الجزائر المعاصر

G3.10 ي.فركوس 

 مدخل إلى علم اآلثار

G3.11م.عولمي 

12.30-14.00  
 يامدخل إلى البيبليوغراف

G 2.6  ن. فتاتنية 
 

 G3.5مدارس ومناهج

 ز. عواسة

 G3.7مدخل إلى علم اآلثار

 ن.نمامشة

 G3.10 تاريخ الحضارات

 ن.ايصالحي
 

 G3.11لغة أجنبية

 ن. طلحي
  

 (Aمدرج ال )أ. مقنعي بالل  مذاهب فلسفية أخرى 14.00-15.30

ن
الثني

ا
 

08.00-09.30 
 مدخل إلى البيبليوغرافيا

 G 3.13خ. قريني
 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ر.العطراوي G2.3 واالتصال
 

 إعالم آلي

 S01س. بعلية

 G 2.4  لغة أجنبية

 ن. طلحي
   

 تاريخ الحضارات

 ا.بن ناصر

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

11.00-12.30  
 مدخل إلى علم اآلثار

F2.1 عولمي.م 
 

 F2.2 تاريخ الحضارات

 ن.نمامشة

تاريخ الجزائر 

 ب.ساحلي F2.4المعاصر
 

 F2.6مدخل إلى البيبليوغرافيا

 خ. قريني

 آلي إعالم

 S01س. بعلية

 F3.4لغة أجنبية 

 ن. طلحي
أ  G3.8 مدخل إلى البيبليوغرافي

 .عيساوي

 (Aمدرج ال ) عيواز محند الزينمدخل إلى مجتمع المعلومات أ. 12.30-14.00

14.00-15.30 
لى وسائل اإلعالم مدخل إ

 ر.العطراوي F2.1واالتصال
 F2.2تاريخ الحضارات
 ا.بن ناصر

     F2.5 
 مدخل إلى البيبليوغرافياأ.

F2.6  ن. فتاتنية 
 

ء
الثا

الث
 

08.00-09.30 
تاريخ الجزائر 

 ع. قرفي F3.13المعاصر
 

 G 2.8مدخل إلى علم اآلثار

 م. إخربان
   

 G3.11لغة أجنبية  

 ن. طلحي
  

 S02ياعالم آل

 ن. عطافي

09.30-11.00  
 اعالم آلي

 S02آ. زدادرة
 اعالم آلي

S01 ه. عبد المومن 

 تاريخ الجزائر المعاصر

G2.8ع. قرفي 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 م قوارطة G3.13واالتصال

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ن.بوطاروس G3.14واالتصال
 

 تاريخ الحضارات

 ا.بوساحة

 G2.12مدارس ومناهج

 سةز. عوا
 

 (Aمدرج ال مدخل إلى علم اآلثار د.بامون آمنة ) 11.00-12.30

12.30-14.00      
 اعالم آلي

S01 ن. عطافي 
 

 مدخل إلى علم اآلثار

 ع.صيد
  

14.00-15.30           

ء
ألربعا

ا
 

08.00-09.30  
 لغة أجنبية

G 2.1 م. رحماني 
  

 مدخل إلى البيبليوغرافيا

G2.2  س.لعبادلة 

 الجزائر المعاصرتاريخ 

 G2.4ع. قرفي

 G2.6تاريخ الحضارات

 ا.بوساحة

 G2.7تاريخ الجزائر المعاصر

 ح.غربي
 

 

 

 (Aمدرج ال .سردوك على )دمدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال  09.30-11.00

11.00-12.30 
 F3.2تاريخ الحضارات

 ا.بوساحة

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ع.سردوك  F3.3واالتصال

 F3.4بيةلغة أجن

 م. رحماني

 F3.5 مدخل إلى علم اآلثار

 ع. لونيسة
  

 F3.6  مدارس ومناهج

 س. مناعي
  

 F3.13 مدارس ومناهج

 آ.مخالفة

 (  11Gالمدرج )  سعيدي سليمتاريخ الحضارات أ.  12.30-14.00

14.00-15.30 
 F2.1مدارس ومناهج

 س. مناعي
 

 F2.2مدخل إلى البيبليوغرافيا

 ع.بن زايد
    

دخل إلى وسائل اإلعالم م

 ع.مسعودية F2.4واالتصال

 F2.5مدخل إلى علم اآلثار

 م. إخربان

 F3.5ا

 لغة أجنبية

س
خمي

ال
 

08.00-09.30  
 F 2.4مدارس ومناهج

 آ. مخالفة

 تاريخ الجزائر المعاصر

F 2.5  ب.ساحلي 

 F2.6 لغة أجنبية

 

 F 2.9تاريخ الحضارات

 ا.بن ناصر

 F 2.10مدخل إلى علم اآلثار

 . لونيسةع

 آلي إعالم

 S01س. بعلية

 مدخل إلى البيبليوغرافيا

F 3.1  ع. بن زايد 

 F 3.3تاريخ الحضارات 

 ن.ايصالحي

 F3.13المعاصرزائرجال تاريخ

 ع.قرين

09.30-11.00 
 G2.3لغة أجنبية

 م. رحماني

 تاريخ الجزائر المعاصر

G2.4  ب.ساحلي 
 

 اعالم آلي

 S01س. بعلية

 G 3.12 مدارس ومناهج

 .مناعيس
 G2.14البيبليوغرافيامدخل إلى

 أ .عيساوي
 G2.8مدخل إلى علم اآلثار

 ع.صيد

 G3.5مدارس ومناهج

 آ. مخالفة

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 G3.6 الواالتص

 ن.بوطاروس

 

 ( F 9مدرجال أ.عاشوري حبيبة ) تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات 11.00-12.30

12.30-14.00           

14.00-15.30           
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     * BSECTION *                                                                                                                                                                                                                          الزمنجدول استعمال  

 الفصيلة ب –السداسي االول-                                                                                                                                                       2018-2017لسنة األولى علوم إنسانية لطلبة ا جدول استعمال الزمن

 التوقيت األيام
 ألفواجا

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

حد
أل
ا

 

08.00-09.30     
 G2.7لغة أجنبية

 ن. طلحي
 

 F2.5تاريخ الحضارات

 ف .عيساوي
  

 G3.11الغة فرنسية 

 

09.30-11.00 
 F3.1مدخل إلى علم اآلثار

 ف .عيساوي

 F1.8مدخل إلى علم اآلثار

 ن.نمامشة
 

مدخل إلى 

 G2.6البيبليوغرافيا

 ن. فتاتنية

    
 آلي إعالم

 S02آ. زدادرة
 

 (Aمدرج ال ) تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات . باشيوة سالم 11.00-12.30

12.30-14.00   
 تاريخ الحضارات

G3.12 ف .عيساوي 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 م.قوارطة G3.13واالتصال
 

 S01آلي إعالم

 س. بعلية
    

14.00-15.30  
مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 م قوارطة  F1.8واالتصال

 G2.5لغة أجنبية

 ن. طلحي
 لغة أجنبية    

 مدخل إلى علم اآلثار

G2.8  ن.نمامشة 
 

ن
الثني

ا
 

08.00-09.30 
 آلي إعالم

S02 ن. عطافي 

 F 1.4لغة أجنبية

 م. رحماني
 

 G2.6مدارس ومناهج

 م . عواسة

 دخل إلى علم اآلثارم

G2.8  عولمي.م 

تاريخ الجزائر 

 ع. قرفي  G3.11المعاصر

  -رتاريخ الجزائر المعاص

 ب.ساحلي
 

مدخل إلى 

 G3.12البيبليوغرافيا

 س.لعبادلة

 مدخل إلى البيبليوغرافي
 أ . عيساوي

  (F10)مدرج  مخالفة آمالأ. مدارس ومناهج مدرج  09.30-11.00

11.00-12.30 
 F3.5تاريخ الجزائر المعاصر

 ع. قرفي

 F1.8مدارس ومناهج

 م. عواسة

   مدخل إلى البيبليوغرافيا

G2.10  س. لعبادلة 

 آلي إعالم

 S02آ. زدادرة

  مدخل إلى البيبليوغرافيا

 ن. فتاتنية

الم مدخل إلى وسائل اإلع

 ر.العطراوي G2.8واالتصال

 G3.12لغة أجنبية

 م. رحماني

 G 2.13تاريخ الحضارات

 ا.بن ناصر
  

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

14.00-15.30  
   تاريخ الجزائر المعاصر

F1.4  ب.ساحلي 
  

 F3.2الحضارات تاريخ

 ا.بوساحة
  

 يامدخل إلى البيبليوغراف

  F3.4  خ. قريني 
 

  S01اعالم آلي

 ن. عطافي

ء
الثا

الث
 

08.00-09.30    
  تاريخ الحضارات

 ا.بوساحة
 

 لغة أجنبية

G3.12 م. رحماني 
 

 

 
 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 G3.8 واالتصال

 ن.بوطاروس

 (F 10) المدرج .ماضي وديعة د مدخل إلى مجتمع المعلومات 09.30-11.00

11.00-12.30 
 G 2.1ريخ الحضاراتتا

 ا.بوساحة

 آلي إعالم

 S01آ. زدادرة

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 G3.5واالتصال

 ن.بوطاروس

 مدخل إلى علم اآلثار

 ع.صيد

 G 3.11مدارس ومناهج

 ز. عواسة
 

 مدخل إلى

  G2.11البيبليوغرافيا
 أ . عيساوي

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ع.مسعودية G3.8واالتصال

تاريخ الجزائر 

   G3.14اصرالمع

 ي.فركوس

 

12.30-14.00        
  F2.1مدارس ومناهج

 م. عواسة
   

ء
ألربعا

ا
 

08.00-09.30  
 F1.8تاريخ الحضارات

 ف .عيساوي

 مدخل إلى علم اآلثار

G3.11 ع.صيد 
  

 G3.12مدارس ومناهج

 م. عواسة

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 G 3.8واالتصال

 ر.العطراوي

  G3.13مدارس ومناهج

 سارة مناعي

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 G 3.14واالتصال
 ع.مسعودية

 مدخل إلى علم اآلثار

 ع. لونيسة

 (    F 10) المدرج ش.بن مزهود الفلسفة   مذاهب فلسفية كبرى 09.30-11.00

11.00-12.30 
مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ر.العطراوي G2.10واالتصال
 

 G2.13مدارس ومناهج

 م. عواسة

 G3.10راتتاريخ الحضا

 ف .عيساوي

تاريخ الجزائر 

 ع.قرفي G3.11المعاصر

 مدخل إلى البيبليوغرافيا

 G3.12خ.قريني

 آلي إعالم

 S01ه. عبد المومن
   

 (    F 10أ. لونيسة عبد الوهاب ) المدرج  مدخل إلى علم اآلثار  12.30-14.00

14.00-15.30 
 F3.1مدخل إلى البيبليوغرافيا

 خ. قريني
   

 ليآ إعالم

 S01ه. عبد المومن

 F3.2مدخل إلى علم اآلثار

 ع. لونيسة
 

 F3.3تاريخ الجزائر المعاصر

 ح.غربي 

 F3.4لغة أجنبية

 

 F3.6تاريخ الجزائر المعاصر

 ع.قرين

س
خمي

ال
 

08.00-09.30 
 F 3.4لغة أجنبية

 م. رحماني

 F1.4مدخل إلى البيبليوغرافيا

 أ . عيساوي 

 آلي إعالم

 S 02ه. عبد المومن

 F3.6رأجنبيةلغة 

 

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 ن.بوطاروس G3.12واالتصال
  

  G 3.6مدخل إلى علم اآلثار

 ع.صيد

 مدارس ومناهج

G3.10 

 س. مناعي

 F3.2تاريخ الحضارات

 ن.ايصالحي

 (Aمدرج ال سردوك على )دمدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال  09.30-11.00

11.00-12.30 
 G2.12مدارس ومناهج

 خالفةآ. م
 

تاريخ الجزائر 

 ح.غربي  G2.8المعاصر

 تاريخ الجزائر المعاصر

G3.2 ا.بن ناصر 
 

 تاريخ الحضارات

 ن.ايصالحي

 مدخل إلى علم

 م. إخربان G3.10اآلثار

 اعالم آلي

 S01ه. عبد المومن

 G3.11تاريخ الحضارات

 ع. لونيسة

 F3.2مدارس ومناهج

 س.مناعي

 (Aمدرج ال )دي سليم سعيتاريخ الحضارات أ.  12.30-14.00

14.00-15.30           

 


