
–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

قسم العلوم اإلنسانية 

    21 إلى الفوج 11  من الفوج  B section أولى علوم إنسانية: برامج محاضرات السنة 
السداسي الثاني 

 2017/2018 :السنة الجامعية 
-  مدرج أل ا-

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  السبت
 إعالم الي

 ونوقي ع. أ
    

 تاريخ الجزائر المعاصر     األحد
 دركوش

 مدارس ومناهج
 لعقاب . أ

 إلى تاريخ الحضارات.م

  كيحل. د

    اإلثنين
 مدخل الى مجتمع المعمومات

 عماري. أ

 واإلتصال.إ.إلى ع.م
 بوذينة. أ

 

 مدخل الى عمم االثار
 جودي. أ

 

 الثالثاء
  

 
 مذاهب فمسفية كبرى.م

 كيحول. ا
تنظيم وتسيير أنظمة . م

 المعمومات 
 هتهات.    أ

 فرنسية
 ممية عمر. أ 

       األربعاء
       الخميس



 – الجلفة –جامعة زيان عاشور 

 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانيةل

 2017/2018السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني

 6  ق11فــــــىج  

 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

      

       الثالثاء

 األربعاء
تنظيم وتسيير أنظمة . م

 المعمومات 
 هتهات. أ

 

 إلى عمم اإلعالم. م
 واإلتصال 

 بوسعيد. أ

 مدارس ومناهج
 معمري م.  أ

مدخل إلى عمم االثار 
 حميرة. أ

  

     الخميس
 تاريخ الجزائر المعاصر

 قرش س. أ
 تاريخ الحضارات

 لعروسي      . أ

 
  



–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني

 6  ق12فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

   
   

  الثالثاء

      

             األربعاء
تاريخ الجزائر 
 المعاصر   

 قرود. أ

 تاريخ الحضارات
 جقميل. أ

 مدارس ومناهج الخميس
 حميس و. أ

تنظيم وتسيير أنظمة . م
 المعمومات

 بن عبد الرحمن. أ

مدخل إلى عمم 
 االثار

 جقميل. أ

 إلى عمم اإلعالم. م
 واإلتصال

 رعاش. أ

 
 

 
 
 
 



 
–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 

 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني 

 7  ق13فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

   
   

  الثالثاء

      

 األربعاء
 تاريخ الحضارات

 مصيطفى. أ
 

 مدخل إلى عمم االثار
 عبد الباقي. أ

 

تنظيم وتسيير أنظمة . م
 المعمومات 

 عماري.  أ

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 قادري ن. أ
 

  

  الخميس
      

   
 إلى عمم اإلعالم. م

 واإلتصال
 مجبري. أ

 مدارس ومناهج
 معمري م. أ

 
 



 
 

–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 
 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة

 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني

 7   ق14فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 – 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

   
   

  الثالثاء

      

 مدارس ومناهج      األربعاء
 نهائمي. أ

 إلى عمم اإلعالم واإلتصال. م
 معمري م. أ

 الخميس
 تاريخ الحضارات

 زريعة. أ
 

 مدخل إلى عمم االثار 
 . أ

تنظيم وتسيير . م
 أنظمة المعمومات 

 زريعة. أ

 تاريخ الجزائر المعاصر 

 بودانة. أ
  

 
 



–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني

 8  ق15فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 – 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

   
   

  الثالثاء

      

 مدخل إلى عمم االثار األربعاء
 عبد الباقي. أ

 تاريخ الحضارات
 مصيطفى. أ

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 هواري. أ
 

تنظيم وتسيير أنظمة . م
 المعمومات 

 عماري. أ
 

  

    الخميس
  

 
  

 مدارس ومناهج
 معمري م. أ

 إلى عمم اإلعالم. م
 واإلتصال

 مجبري.  أ
 
 

 



 
 

–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني 

 8  ق16فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 – 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

   
   

  الثالثاء

      

      األربعاء

 إلى عمم اإلعالم. أم
 معمري م. أواإلتصال    

 
 

  مدارس ومناهج
 دحمان . أ

 الخميس
تنظيم وتسيير أنظمة . م

 المعمومات 
 بن عبد الرحمن.      أ

 تاريخ الحضارات
 زريعة. أ

 تاريخ الجزائر المعاصر
 معاوية. أ

  

   مدخل إلى عمم االثار     
 بن أحمد. أ       

 

 
 

 

 



 
–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 

 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني 

 9   ق17فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

   
   

  الثالثاء

      

 إلى عمم اإلعالم. م األربعاء
 دحماني. واإلتصال       أ

 تاريخ الجزائر المعاصر
 هواري. أ

 تاريخ الحضارات
 مصيطفى. أ

 

   مدخل إلى عمم االثار
 قاسم. أ

 
  

    الخميس
 

  
تنظيم وتسيير أنظمة . م

 المعمومات 
 زريعة. أ

 مدارس ومناهج
 قريب.  أ

 

 
 



 
 

–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

 السداسي الثاني 

 9    ق18فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

  األحد

      

  اإلثنين

  
 
 

   

  الثالثاء

      

 مدارس مناهج      األربعاء
 دحمان. أ

 إلى عمم اإلعالم. م
 واإلتصال     

 صدارة.  أ

 الخميس
 مدخل إلى عمم االثار   

 . أ
 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 بودانة. أ

 تاريخ الحضارات
 يونسي.  أ

 

تنظيم وتسيير أنظمة . م
 المعمومات 

 ضبع. أ

  
  

  



 
 

–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني

 10   ق19فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

   األحد
 

      

       اإلثنين

  الثالثاء

      

 تاريخ الجزائر المعاصر   األربعاء
 هواري. أ

 إلى عمم اإلعالم . م
 واإلتصال

 صادقي. أ

 مدخل إلى عمم االثار 
 عبد الالوي. أ

 تاريخ الحضارات
 جقميل. أ

 
  

     الخميس
      

 مدارس ومناهج
 عمراني. أ

تنظيم وتسيير أنظمة . م
 المعمومات 

 نايبي.          أ
 



–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

 السداسي الثاني 

 10 ق20فــــــىج   

 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

       األحد

       اإلثنين

  الثالثاء

      

     األربعاء
 تنظيم وتسيير أنظمة 

 المعمومات 
 كسكس. أ

 مدخل إلى عمم االثار 
 عبد الالوي. أ

 تاريخ الجزائر المعاصر الخميس
 بودانة.  أ

 مدارس ومناهج
 حميس و. أ

 إلى عمم اإلعالم. م
 واإلتصال 

 خيري. أ

تاريخ 
 الحضارات

 لعروسي. أ

  
 

 

 
 

 

 

 



–  الجلفة –جامعة زيان عاشور 
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 2017/2018: السنة الجامعية                                                                                                             قسـم العلـوم اإلنسانيـة
 –أولى علىم إنسانية - برنامــج األعمـال المىجهـة  

  السداسي الثاني 

  B2     ق 21فــــــىج   

 

 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام
14:00 

14:00 - 15:30 15:30-17:00 

       األحد

       اإلثنين

  الثالثاء

      

     األربعاء
 مدخل إلى عمم االثار

 عبد الالوي.  أ
 تاريخ الحضارات

 زعيتري. أ

 تاريخ الجزائر المعاصر الخميس
 قادري ن. أ

 إلى عمم اإلعالم. م
 واإلتصال 

 خيري. أ
 

تنظيم وتسيير أنظمة . م
 المعمومات 

 بن عبد الرحمن. أ

 مدارس ومناهج
 حوة س. أ
      

  
 

 

 

 

 


