
 احمد  نعامة املركز الجامعي صالحي
 

University Center Salhi Ahmed 

 
 

 ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية معهد اآلداب واللغات                                               
 (ب  –التوقيت األسبوعي للفوج األول ) أ               تاريخ-شعبة العلوم االنسانية

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  

03.30-03.30 
  1مدخل الى علم اآلثار    

 د.بن ميلود 23ق أ  1ف 
 1اعالم آلي 

 د. بلعابد آلي  ع أ  ق إ   1فوج 
     

03.30-10.30 
 1تاريخ الجزائر المعاصر 

 د . رميتة  23أ ق  1ف 
  1مدخل الى علم اآلثار   

 د.بن ميلود 23ب ق  1ف 
 1اعالم آلي 

 د. بلعابد ع آلي ب ق إ   1فوج 
     

10.30-11.30 

 1 االعالم واالتصالمدخل الى وسائل 
 أ.طالبي     23ق أ  1ف

 مدخل الى علم البيبليوغرافيا   
 ذ . بودواية 23أ ق  1ف 

 1تاريخ الحضارات 
 أ. مسعود  23أ  ق   1ف 

 

 1تاريخ الجزائر المعاصر 
 د . رميتة 24ب ق  1ف 

 1مدارس ومناهج  
 د. مبخوت ن  24ق  ب 1ف 

 1لغة أجنبية 
  24ب ق  1ف 

 

11.30-12.30 

 1 مدخل الى وسائل االعالم واالتصال
 أ.طالبي     23ب  ق  1ف

  
 مدخل الى علم البيبليوغرافيا 

 ذ . بودواية  23ب ق  1ف 
 1تاريخ الحضارات 

 أ. مسعود  23ب ق   1ف 
 

  
 1مدارس ومناهج 

 د. مبخوت ن 24ق أ  1ف 
 1لغة أجنبية 

   24أ ق  1ف 

12.30-13.30      
     

13.30-14.30      
     

 

+ مدخل الى الفلسفة  تدّرس عن بعد ) منصة المركز (  1+ مدخل الى مجتمع المعلومات  1بخصوص المواد : تاريخ الحضارات مالحظة :                                                                 
              



 احمد  نعامة املركز الجامعي صالحي
 

University Center Salhi Ahmed 

 
 

 ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية معهد اآلداب واللغات                                               
(ب  –) أ  الثاني التوقيت األسبوعي للفوج                 تاريخ-شعبة العلوم االنسانية                                     

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  

03.30-03.30 
 1مدارس ومناهج   

  الببيليوغرافيامدخل الى علم   د. سيرات 23أ ق 2ف 
 أ. حليمي 23أ ق  2ف 

  1مدخل الى علم اآلثار   
   د.بن ميلود 24ب ق  2ف 

03.30-10.30 
 1مدارس ومناهج   

  الببيليوغرافيامدخل الى علم   د. سيرات 23ب ق 2ف 
 أ. حليمي 23ق  ب 2ف 

  1مدخل الى علم اآلثار   
   د.بن ميلود 24أ ق  2ف 

10.30-11.30 
 1تاريخ الحضارات    

 أ. مسعود  23أ  ق   2ف 
 1لغة أجنبية 

  23أ ق  2ف 
 1اعالم آلي 

 د. بلعابدآلي ع  إ أ  ق  2فوج 
     

11.30-12.30 
 1تاريخ الحضارات    

 أ. مسعود  23ب  ق   2ف 
 1لغة أجنبية 

 أ 23ب ق 2ف 
 1اعالم آلي 

 د. بلعابد آلي   عإ ب ق 2فوج 
     

12.30-13.30 
 1 مدخل الى وسائل االعالم واالتصال

 1تاريخ الجزائر المعاصر    أ.طالبي     23ق   أ 2ف
  . حليمي أ  23 أ ق  2ف 

     

13.30-14.30 
 1 مدخل الى وسائل االعالم واالتصال

 1تاريخ الجزائر المعاصر    أ.طالبي     23ب  ق  2ف
  . حليمي أ  23ب ق  2ف 

+ مدخل الى الفلسفة  تدّرس عن بعد ) منصة المركز ( 1+ مدخل الى مجتمع المعلومات  1بخصوص المواد : تاريخ الحضارات مالحظة :    


