
 تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 

 كلية العلوم إلانسانية والعلوم الاجتماعية

 (01املجموعة ألاولى )   ثانيلسداس ي الاإنسانية  علوم جذع مشتركالسنة ألاولى 
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01   

 مجتمع المعلومات

 01المدرج/1المجموعة

 د.بن تامي رضا

 12ق د بوجالبة فوزيةعلم اآلثار 
 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات

قاعة علم /1المجموعة

 االجتماع

 .شقرون عبد الجليلد

    

     10ق ت الحضارات أة قرناشي   02

03         

     8ق ت الجزائر المعاصر أ.عبد الهادي   04

     11ق ت الجزائر المعاصر أ. صفراوي وليد   05

06         

ن
ني

الث
ا

 

 8ق أ.بن دردوشتنظ أنظ المعلومات      08ق اعالم واتصال د.بن عزة 01

 2-تاريخ الجزائر المعاصر

 1المدرج/1المجموع

 بن بوزياند. 

 

   13ق أ.بن دردوشتنظ أنظ المعلومات   10ق اعالم واتصال د.بن عزة   02

   10ق فرنسية  أ.أحمد بلحاج 9ق عبد الكريم أ.علم اآلثار    03

 10ق اعالم واتصال أ.مهيديد     9ق تنظ أنظ المعلومات أ.بلحرمة 04

 11ق فرنسية  أ.بوجمعة   8ق ت الحضارات أ بوشقيف   05

06         

 الثالثاء

01 

 مدارس ومناهج

 01المدرج /1المجموعة

 العزيزالكبار عبد  د.

 S inf1 بن داود يوسفاعالم آلي 

 مدخل إلى علم اآلثار

  03المدرج/1المجموعة 

  حمزاوي د.

   5ق أ. عصماني ع الصمدت الجزائر المعاصر  11ق ت الحضارات أ.لزعر نبيل

   S inf1 جبارياعالم آلي  10ق بن حليلم أ.مدارس ومناهج  9ق  فرنسية أ.أحمد بلحاج 02

   12ق ت الحضارات أ.لزعر نبيل 8ق بن طوير حليمةأة تنظ أنظ المعلومات  S inf1 أ بن عبد هللااعالم آلي  03

   13ق د رزقي نبيلةعلم اآلثار  S inf1 اعالم آلي أ جباري 08ق فرنسية    أة.بن منصور 04

   S inf1 ة بن بختيأ اعالم آلي 10ق أة بن صديقاعالم واتصال  05

 
  

06       

ا
ء
ــا

عــ
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   9ق فرنسية أ.أحمد بلحاج   01

 علوم االعالم واالتصال

 01المدرج /1المجموعة 

 أ.منصوري

 مذاهب فلسفية كبرى

 03المدرج /1المجموعة  

 مباركي ع العزيز .أ

  

 9ق  12ق ت الجزائر المعاصر أ. رابح محمد    02

 8ق اعالم واتصال أ.عميرات   8ق ت الجزائر المعاصر أ.رابح مح 03

 10ق ت الحضارات أ.شواكري     04

   11ق أة فاطمي عائشة علم اآلثار 9ق كازي تاني   مدارس ومناهج 05

06       

س
مي

خ
الـ

 

01 
 تاريخ الحضارات

 01المدرج/1المجموعة

 هاشمي  د.
 

       12ق مدارس ومناهج أة طالبي

  

       11ق علم اآلثار أ  أمين دندان 02

       8ق بن لباد فضيلةمدارس ومناهج أة  03

        09ق محمدبن صابر مدارس ومناهج . أ  04

        10ق تنظ أنظ المعلومات أ.أسامة  05

06           
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01 

 مجتمع المعلومات

 01المدرج/2المجموعة

 د.بن تامي رضا

 9ق ت الحضارات أة قرناشي

 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات

 1المدرج/2المجموعة

 .شقرون عبد الجليلد

    10ق حاج شعيب أتنظ أنظ المعلومات  08ق أ.صابر نور الدين ت الجزائر المعاصر

     10ق  د.حاج شعيب  تنظ أنظ المعلومات  10ق ت الجزائر المعاصر أ.عبد الهادي 02

   8ق ت الحضارات أة منصورية 11ق  أ.بلحرمة  تنظ أنظ المعلومات  13ق ة مهتاريعلم اآلثار أ 03

   13ق صغيري فوزيةعالم واتصال  أة ا    8ق ت الحضارات أة رحوي 04

د بن أشنهوعلم اآلثار  05 12ق ت الحضارات أة منصورية  12ق       

06         

ن
ني

الث
ا

 

   11ق فرنسية أ.بوجمعة   01
 2-تاريخ الجزائر المعاصر

 01المدرج/2المجموعة

 بن بوزيان د. 

    

     09ق فرنسية أ.بوجمعة 13ق ت الحضارات د.الهاللي    02

     12ق مدارس ومناهج د.رسيم 12ق فرنسية أ.هناني   03

   10ق ت الجزائر المعاصر أ محمداوي 8ق مدارس ومناهج أ ماحي فتحي   10ق فرنسية أ.هناني 04

11ق ت الجزائر المعاصر أة بوشقيف 05      11ق مدارس ومناهج  د.بن صالح بشير   

06            

ء
ــا
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ـــ
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ا

 

 08ق د.عيسات اعالم واتصال  01

 -2مدارس ومناهج  

 03المدرج /2المجموعة

 الكبار عبد العزيز د.

 

 S inf2 بن بختياعالم آلي  

 2-مدخل إلى علم اآلثار  

القاعة الكبرى /2المجموعة 

 علوم اجتماعية

 حمزاوي فضيلةد.

 

     

   S inf2 بن بختي اعالم آلي  9ق بويكن باهيمدارس ومناهج أة    02

     08ق ت الجزائر المعاصر أة بوشقيف S inf2 جباريأ اعالم آلي  03

     S inf2 جبارياعالم آلي  9ق د. بن زغاديعلم اآلثار  04

   09ق اعالم واتصال أة جاللي 12ق بن طوير حليمةأة تنظ أنظ المعلومات  S inf2 بن عبد هللااعالم آلي أ  05

06         

ء
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ا

 

   13ق مدارس ومناهج أة بوعشة 12ق د.بوزياني ف الزهراءعلم اآلثار  01

 مذاهب فلسفية كبرى

 03المدرج /2المجموعة 

 مباركي ع العزيز أ.

 علوم االعالم واالتصال

 01المدرج /2المجموعة 

 منصوري .أ

  

 13ق اعالم واتصال أة بن عالل 8ق كحيلي حكيمعلم اآلثار أ    02

 11ق  10ق اعالم واتصال  أة. لدرع نعيمة   03

04       

 12ق فرنسية    أة.بن منصور     05

06       

س
مي

خ
الـ

 

01   

 2-تاريخ الحضارات

 01المدرج/2المجموعة

 هاشميد.

 

     

  

02        

03        

      8ق أ.أسامة مختارتنظ أنظ المعلومات  04

05        

06         


