
  .أعمال موجهة+ احملاضرات                            م2021/2022توقيت السنة اوىل جذع مشرتك علوم انسانية 

  

الی�وم الم��درج04 B  42  القاع���ة القاعة 52 القاعة 53 القاعة54 القاعھ 01 قاعة االع�الم االل�ي القاعة 02 ام��درج 05

09,00-08,00

محاض��رة  1 ج م م�ج 

01

 ت��اریخ الج��زائر 

المعاص���ر

أ/ ت�اونزة

م��دخل للبیبلیوغرافی���ة 

الف�وج 09 أ اوقاس���ي

م��دارس و من��اھج 

الف�وج 10      أ 

ق��وادري

م��دخل لوس��ائل االع��الم 

 الف�وج 11 أ طفی�اني

م��دارس ومن��اھج 

الف�وج 12 أ بلیل��ة

10:00-09:00

محاض���رة  1 ج م 

مج02

م����دخل للبیبلیوغرافی����ة

أ/ اوقاس�����ي 

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 1 أ 

ت�اونزة

م��دارس و من��اھج 

الف�وج 2      أ خ��الفي

   مدخل 

للبیبلیوغرافی���ة  الف���وج 

3       أ .ش�باحي

م�دخل لوس�ائل 

االع��الم  الف��وج 4 أ 

طفیاني

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 5أ 

وابل

اع�الم ال��ي الف��وج 6 أ 

ح�ریزي

م�دارس و من��اھج الف��وج 7      

أ بلیل��ة

ت��اریخ الج��زائر المعاص���ر 

الف�وج 8 أ حم��ري

األحــــد 11:00-10:00

محاض��رة   1 ج م 

مج02

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص���ر

د/ وابل

م��دخل لوس��ائل االع��الم  

الف�وج 1 أ طفی�اني

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 2 أ 

ت�اونزة

م��دارس و من��اھج 

الف�وج 3      أ خ��الفي

  مدخل 

للبیبلیوغرافی����ة  

الف�وج 4      أ . 

أوقاس��ي

م��دارس و من��اھج 

الف�وج 5      أ 

ق��وادري

اع�الم ال��ي الف��وج 7 أ 

ح�ریزي

ت��اریخ الج��زائر المعاص��ر الف��وج 

6 أحم��ري

12:00-11,00

محاض��رة 1 ج م م�ج 

02

حض��ارات قدیم��ة

د/خ�الفي

م��دخل للبیبلیوغرافی���ة 

لفوج 2 ت��یرانیم

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 3 أ 

ت�اونزة

م��دارس و من��اھج 

الف�وج 4      أ حم��ري

م�دخل لوس�ائل 

االع��الم  الف��وج 5 أ 

طفیاني

اع�الم ال��ي الف��وج 1 أ 

ح�ریزي

  م��دخل للبیبلیوغرافی��ة  الف��وج 

7     أ . أوقاس��ي

13,00:-12:00

محاض���رة  1 ج م 

مج01

م����دخل للبیبلیوغرافی����ة

أ/ اوقاس�����ي 

م��دخل لوس��ائل االع��الم  

الف�وج 09 أ طفی�اني

م��دخل لوس��ائل االع��الم  

الف�وج 10 أ ب�ن میل�ود

م��دارس و من��اھج 

الف�وج 11      أ خ��الفي

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 12 

أ واب�ل

مدخل 

للبیبلیوغرافی����ة 

الف�وج 13 أ ت��یرانیم

14,00-13,00
م��دخل لوس��ائل االع��الم 

 الف�وج 13أ ب�ن میل�ود

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 4 أ 

وابل

  مدخل 

للبیبلیوغرافی����ة  

الف�وج5       أ . 

ت��یرانیم

اع�الم ال��ي الف��وج 02 أ 

ح�ریزي

ت��اریخ الج��زائر المعاص��ر الف��وج 

7 أ حم��ري

15-14,00

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 09 أ 

اوف��ة

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 10 أ 

حم�ري

م��دخل للبیبلیوغرافی���ة 

الف�وج 11 أ ش��باحي

م�دخل لوس�ائل 

االع��الم  الف��وج 12 أ 

طفیاني

اع�الم ال��ي الف��وج 13 أ 

ح�ریزي

م�دارس ومن��اھج الف��وج 08 أ 

وابل

16,00-15,00

محاض��رة 1 ج م م�ج 

01

ت��اریخ الحض��ارات

د/خ�الفي

م��دارس و من��اھج 

الف�وج 1       أ واب�ل

م��دخل للبیبلیوغرافی���ة 

الف�وج 12 أ ش��باحي

ت��اریخ الج��زائر 

المعاص��ر الف��وج 13 

أ حم��ري

اع�الم ال��ي الف��وج 11 أ 

ح�ریزي

م��دخل للبیبلیوغرافی��ة الف��وج 

08 أ ت��یرانیم



  

 08,00-09,00 الثالثاء

ج م  1محاضرة 
  02مج 

  مجتمع الملعلومات
 عبد الرزاق سعید/د

      

الی�وم الم��درج04 B  42  القاع�����ة القاعة 52 القاعة 53 القاعھ 54 القاعة 01 قاعة االع�الم االل�ي القاعة 02

ـ���ن االثنی 09,00-08,00

محاض���رة 1 ج م م���ج 

02

م��دخل لوس��ائل  

االع�����الم

د/قوط��ال

10:00-09:00

محاض���رة 1 ج م م���ج 

01

م��دخل لوس��ائل  

االع�����الم

د/قوط��ال

ت����اریخ الج����زائر 

المعاص����ر الف����وج 11 أ 

دوح�ة

م��دخل لوس��ائل 

االع���الم  الف����وج 16أ 

بلح�وت

م���دارس و من����اھج 

الف��وج 13      أ 

بودان��ة

اع��الم ال���ي الف���وج 12 أ 

معی��وف

ـ��ن االثنی 11:00-10:00
م����دخل للبیبلیوغرافی�����ة 

الف��وج 01 أ قوی���دیر

ت����اریخ الج����زائر 

المعاص����ر الف����وج 14 أ 

دوح�ة

م���دارس و من����اھج 

الف��وج 16      أ 

بودان��ة

م��دخل لوس��ائل 

االع���الم  الف����وج 07أ 

قوط��ال

اع��الم ال���ي الف���وج 09 أ 

معی��وف

م���دخل لوس���ائل االع���الم  

الف��وج06أ بلح��وت

12:00-11,00
م���دخل لوس���ائل االع���الم  

الف��وج 02أ بلح��وت

ت����اریخ الج����زائر 

المعاص����ر الف����وج 15 أ 

دوح�ة

م���دارس و من����اھج 

الف��وج 14      أ بودان���ة

م��دخل لوس��ائل 

االع���الم  الف����وج 08أ 

قوط��ال

م���دارس و من���اھج الف���وج 06    

  أ عم����اني

13,00:-12:00
م���دخل لوس���ائل االع���الم  

الف��وج 03 بلح�وت

م���دارس و من����اھج 

الف��وج 15      أ بودان���ة

م����دخل للبیبلیوغرافی�����ة 

الف��وج 14 أ قوی���دیر

ت����اریخ الج����زائر 

المعاص����ر الف����وج 16 

أ دوح��ة

اع��الم ال���ي الف���وج 08 أ 

معی��وف

14,00-13,00
م���دخل لوس���ائل االع���الم  

الف��وج 15أ بلح��وت

اع��الم ال���ي الف���وج 03 أ 

معی��وف

م���دخل للبیبلیوغرافی����ة الف����وج 

06 أ قوی���دیر

15-14,00
م���دارس و من����اھج 

الف��وج 09      أ بودان���ة

م���دخل لوس���ائل االع���الم 

 الف��وج 14 بلح�وت

اع��الم ال���ي الف���وج 04 أ 

معی��وف

16,00-15,00

محاض���رة 1 ج م 

لغ���ة انجلیزی����ة

د/ش���اطر

محاض���رة 1 ج م 

لغ���ة فرنس����یة

د/ب��ن غ��انم



10:00-
09:00 

ج م  1محاضرة 
  01مج 

  مجتمع المعلومات 
 عبد الرزاق سعید/د

مدخل 
للبیبلیوغرافیةالفوج 

 أ مساعدیة 15
 أ  10اعالم الي الفوج    

  
11:00-
10:00 

  
مدخل 

للبیبلیوغرافیةلفوج 
 أ مساعدیة 10

    
 14اعالم الي الفوج 

 أ 

 11,00-12:00 الثالثاء

ج م  1محاضرة 
  01مج 

  مدارس ومناھج
 لعقاقنة/د

 

مدخل 
للبیبلیوغرافیة 

أ  16الفوج 
 مساعدیة

 أ  15اعالم الي الفوج

  
13,00:-
12:00 

ج م  1محاضرة 
  02مج 

  مدارس ومناھج
 لعقاقنة/د

      
 

  14,00-13,00 

ج م  1محاضرة 
  02مج 

  مدخل لعلم االثار
 قبوب/د

        
 

 05اعالم الي الفوج 
 أ 

  15-14,00 

ج م  1محاضرة 
  01مج 

  مدخل لعلم االثار
 قبوب/د

        
 

 أ  16اعالم الي الفوج

  16,00-15,00 

ج م  1محاضرة 
  02مج 

  مدخل للفلسفة 
 بن حمادة/د

ج م مج  1محاضرة 
01  

  مدخل للفلسفة 
 مھدادي/د

      
 

  

  

 

 



 قسم العلوم اإلنسانية السنة أوىل جذع مشرتك

م2022- 2021السنة اجلامعية   

08اىل الفوج 01من الفوج = ا�موعة األوىل  

16اىل الفوج  09من الفوج = الثانيةا�موعة   

 املقياس ا�موعة األستاذ اليوم الساعة املدرج نوع التدريس

04م حضوري  08.00-09.00 حمفوظ �ونزة-د األحد   �ريخ اجلزائر املعاصر األوىل 

04م حضوري  10.00-11.00 عبد العزيز وابل-د األحد   الثانية 

04م حضوري  09.00-10.00 كنزة قوطال-د االثنني   مدخل لوسائل االعالم األوىل 

04م حضوري  08.00-09.00 كنزة قوطال-د االثنني   الثانية 

04م حضوري  12.00-13.00 عبد القادر أوقاسي-د األحد   مدخل للبيليوغرافية األوىل 

04م حضوري  09.00-10.00 عبد القادر أوقاسي-د األحد   الثانية 

04م حضوري  14.00-15.00 سليم قبوب-د الثال�ء   مدخل لعلم اآل�ر األوىل 

04م حضوري  13.00-14.00 سليم قبوب-د الثال�ء   الثانية 

04م حضوري  11.00-12.00 لعقاقنة-د الثال�ء   مدارس ومناهج األوىل 

04م حضوري  12.00-13.00 لعقاقنة-د الثال�ء   الثانية 

10.00-09.00  عن بعد  جمتمع املعلومات األوىل عبد الرزاق سعيد الثال�ء 

09.00-08.00  عن بعد  الثانية عبد الرزاق سعيد الثال�ء 



12.00-11.00  عن بعد مجيلة خالفي-د األحد   حضارات قدمية األوىل 

16.00-15.00  عن بعد مجيلة خالفي-د األحد   الثانية 

16.00-15.00  عن بعد  مدخل للفلسفة األوىل مهدادي- أ الثال�ء 

16.00-15.00  عن بعد  الثانية بن محادة- أ  الثال�ء 

16.00-15.00  عن بعد بن غامن- أ االثنني   لغة فرنسية / 

16.00-15.00  عن بعد شاطر- أ االثنني   لغة اجنليزية / 

شعبة سنة أوىل جذع (، او عرب صفحة الفايسبوك (elearning.univ-dbkm.dz) املقاييس املربجمة عن بعد يتم فيها االطالع على احملاضرات عرب االرضية الرقمية جلامعة مخيس مليانة: مالحظة

 .جامعة مخيس مليانة، ويتم االمتحان فيها حضور� مع بقية املقاييس يف السداسي) مشرتك علوم انسانية

 


