
                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                         ریخاالت   :محاضرات                                       القسم 3:   بوقادوم                           الحجم الساعي :)ة(االستاذ 

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
  االولىالمجموعة 

  ریخ الحضاراتتا
 01مدرج 

  
  الثالثةالمجموعة 

  تاریخ الحضارات
 01مدرج 

  
  

  المجموعةالثانیة
  تاریخ الحضارات

 01مدرج 
 

دــــــــــــــــاألح      

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

 

  

  

لتوقیتا  األیام 



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   ریخ                      االت   :محاضرات                                       القسم 3:   قبایلي                          الحجم الساعي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  المجموعة الثالثة
  لمعاصرتاریخ الجزائر ا

 06مدرج 
 

  المجموعة الثانیة
  تاریخ الجزائر المعاصر

 06مدرج 
 

  
  المجموعة االولى

  تاریخ الجزائر المعاصر
 06مدرج 
  

دــــــــــــــــاألح     

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

      

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                                                                   

   التاریخ                         :محاضرات                                       القسم 3:   الحجم الساعي                          عریف: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

  المجموعة الثانیة
  مدخل الى علم االثار

 01مدرج 

  المجموعة االولى
  مدخل الى علم االثار

 01مدرج 

  المجموعة الثالثة
  مدخل الى علم االثار

 06رج مد
 األربعـــــــــــــــاء   

ســـــــــــــالخمی        

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                                                                      
               التاریخ           :تطبیقات                                    القسم 5:  الحجم الساعي                    شعابنة:  )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
    

  المعاصرتاریخ الجزائر  :المادة 
  16أ 

 11:الفوج

  تاریخ الجزائر المعاصر:المادة
  16أ 

 20: الفوج
دــــــــــــــــاألح  

   
  تاریخ الجزائر المعاصر :المادة

  16أ 
 06:لفوجا

  تاریخ الجزائر المعاصر :المادة 
  16أ 

 08:الفوج

  تاریخ الجزائر المعاصر:المادة
  16أ 

 13: الفوج
نــــــــــــثنیاإل   

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

                                                    
  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

  

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 4:  الحجم الساعي                      ضیف:)ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
    

  ریخ الحضاراتتا :المادة
  17أ  

 10:الفوج

  تاریخ الحضارات :المادة
  17أ  

  19:الفوج
دــــــــــــــــاألح  

نــــــــــــثنیاإل         

  
  تاریخ الحضارات :المادة

  17أ  
 18:الفوج

  تاریخ الحضارات :المادة
  17أ  

  17:الفوج
اءــــــــــــالثالث    

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــلخمیا        

                                                                      
  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 2:  قواسمیة                     الحجم الساعي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

    
تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  

  16أ 
09:الفوج  

تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  
  16أ 

16:الفوج  
ــاءاألربعـــــــــــــ  

 
تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  

  16أ 
03:الفوج  

تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  
  16أ 

15:الفوج  
ســـــــــــــالخمی     

  

  

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 4:  فیاض                     الحجم الساعي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

   
اءــــــــــــالثالث      

  
 

تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  
  16أ 

14:الفوج  

تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  
  16أ 
01:لفوجا  

 األربعـــــــــــــــاء  

   
تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  

  16أ 
21:الفوج  

تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  
  16أ 

10:الفوج  
ســـــــــــــالخمی   

  

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                                                                      
   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 2:  الحجم الساعي                     مباركیة: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

 
تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  

  16أ 
19:لفوجا  

تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  
  18أ 

05:الفوج  
نــــــــــــثنیاإل      

 
تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  

  16أ 
17:الفوج  

تاریخ الجزائر المعاصر :المادة  
  14أ 

18:الفوج  
اءــــــــــــالثالث     

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  
       

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 4:  الحجم الساعي                    بلحیط: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
     

  تاریخ الحضرات:المادة
  14أ 

 06: الفوج
دــــــــــــــــاألح  

نــــــــــــثنیاإل         

  
  تاریخ الحضرات:المادة

  18أ 
 15: الفوج

اءــــــــــــالثالث     

 
  تاریخ الحضرات:المادة

  17أ 
 21: الفوج

  تاریخ الحضرات:المادة
  18أ 

 11: الفوج
 األربعـــــــــــــــاء   

ســـــــــــــالخمی        

  

 

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 6:  الحجم الساعي:                      )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث         

   
  تاریخ الحضرات :المادة

  17أ 
 03:الفوج

  تاریخ الحضرات :المادة
  17أ 

  08:الفوج

  تاریخ الحضرات :المادة
  17أ 

 02:الفوج
 األربعـــــــــــــــاء

    
  خ الحضراتتاری :المادة

  17أ 
 13:الفوج

  تاریخ الحضرات :المادة
  17أ 

  07:الفوج

  تاریخ الحضرات :المادة
  17أ

 01:الفوج
ســـــــــــــالخمی  

  

  

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 5:  الحجم الساعي                     قرابسیة: )ة(االستاذ

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

   
  تاریخ الحضرات :المادة

  17أ 
 05:الفوج

 
  تاریخ الحضرات :المادة

  17أ  
 09:الفوج

نــــــــــــثنیاإل   

   
  تاریخ الحضرات :المادة

  17أ  
 04:الفوج

  تاریخ الحضرات :مادةال
  17أ 

 14:الفوج

  تاریخ الحضرات :المادة
  17أ 

 16:الفوج
اءــــــــــــالثالث  

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

  

 

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   تاریخ                    ال   :تطبیقات                                    القسم 3: الحجم الساعي:                     )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

 
  علم االثار مدخل الى: المادة 

  18أ 
 20:الفوج

اءــــــــــــالثالث      

 
  علم االثار لىمدخل ا: المادة 

  18أ 
 16:الفوج

 األربعـــــــــــــــاء    

     
  علم االثار مدخل الى: المادة 

  22ب 
 09:الفوج

ســـــــــــــالخمی  

           

                                                               

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 6  :الحجم الساعي                    شراحیل خلیصة:  )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
  

  علم االثار مدخل الى: المادة 
  18أ 

 21 :الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة 
  14أ 

 01 :جالفو

  علم االثار مدخل الى: المادة 
  18أ 

 13 :الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18أ 

 07:الفوج
دــــــــــــــــاألح  

   
  علم االثار مدخل الى: المادة

  18أ 
 06:الفوج

 
  علم االثار مدخل الى: المادة

  18ا 
 19:الفوج

نــــــــــــثنیاإل   

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

  

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   التاریخ                       :تطبیقات                                    القسم 6:  الحجم الساعي                     سوالمیة: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

  
  علم االثار مدخل الى: المادة

  18أ 
 04:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18أ 

 02:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18أ 

 17:الفوج
نــــــــــــثنیاإل    

اءــــــــــــالثالث        

ــــاءاألربعـــــــــــ        

  
  علم االثار مدخل الى: المادة

  18أ 
 05:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18أ 

 18:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18أ 

 11:الفوج
ســـــــــــــالخمی   

  

  

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

  

   التاریخ                       :القسم تطبیقات                                    6:  صامت                   الحجم الساعي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

   
  علم االثار مدخل الى: المادة

  18ا 
 08:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18 ا

 06:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18أ 

 15:الفوج
اءــــــــــــالثالث  

   
  علم االثار مدخل الى: المادة

  18ا 
 14:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18ا 

 12:الفوج

  علم االثار مدخل الى: المادة
  18أ 

 03:الفوج
 األربعـــــــــــــــاء

ســـــــــــــالخمی        

  
                                                                      

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                         االعالم و االتصال   :محاضرات                                       القسم 3:   الحجم الساعي                          مسعودان: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
   

  المجموعة الثالثة
  مدارس و مناھج

 06مدرج 

  المجموعة االولى
  مدارس و مناھج

 06مدرج 
دــــــــــــــــاألح    

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   االعالم و االتصال                         :محاظرة                                       القسم 1:  عقبة                         الحجم الساعي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
     

  المجموعة الثانیة
  مدارس و مناھج

  06مدرج 
دــــــــــــــــاألح  

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

                                                                      
  

  

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                         اعالم و اتصال   :القسم                                       ةمحاضر 1:   الحجم الساعي                          يلعاتب: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

   
  لمجموعة الثالثةا

  مدخل الى وسائل االعالم
 06مدرج 

نــــــــــــثنیاإل     

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

  

                       اعالم و اتصال  :القسم           محاضرات                             2:   الحجم الساعي                          فركوس: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

 
  المجموعة االولى

  مدخل الى وسائل االعالم
 06مدرج 

  المجموعة الثانیة
  ممدخل الى وسائل االعال

 06مدرج 
نــــــــــــثنیاإل      

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

                                                                      

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

  

   اعالم و اتصال                      :ات                                       القسمتطبیق 5:   الحجم الساعي                       بن رجم: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح        

نــــــــــــثنیاإل         

   
  مدخل الى وسائل االعالم:المادة

  14أ 
 10:الفوج

  مدخل الى وسائل االعالم:المادة 
  14أ 

 09:الفوج

  مدخل الى وسائل االعالم:المادة
  14أ 

 12: الفوج
اءــــــــــــالثالث  

 
  مدخل الى وسائل االعالم:المادة

  14أ 
 20:الفوج

  مدخل الى وسائل االعالم:المادة 
  14أ 

 15:الفوج
ــــــــــــــاءاألربعـ     

ســـــــــــــالخمی        

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   اعالم و اتصال                      :تطبیقات                                       القسم 4:   الحجم الساعي                       لمروس: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح        

  
مدخل الى وسائل االعالم:المادة  

14أ   
06:الفوج  

مدخل الى وسائل االعالم:المادة  
14أ   

08:الفوج  

مدخل الى وسائل االعالم:المادة  
14أ   

07:الفوج  

مدخل الى وسائل االعالم:المادة  
14أ   

11:الفوج  
نــــــــــــثنیاإل   

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

  

   اعالم و اتصال                      :تطبیقات                                       القسم 4:   الحجم الساعي                       عبید: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح        

نــــــــــــثنیاإل         

 
  مدخل الى وسائل االعالم:المادة

  14أ 
 16:الفوج

  م الى وسائل  االعالم :المادة
  14أ 

 21:الفوج
اءــــــــــــالثالث     

 
  االعالممدخل الى وسائل :المادة

  15أ 
 18:الفوج

 
  مدخل الى وسائل االعالم:المادة

  14أ 
 02:الفوج

  مدخل الى وسائل االعالم:المادة
  14أ 

 18:الفوج

  م الى وسائل  االعالم :المادة
  14أ 

 05:الفوج
 األربعـــــــــــــــاء

ســـــــــــــالخمی                             ا   

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   اعالم و اتصال                      :تطبیقات                                       القسم 6:   الحجم الساعي                      عمرون: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
 

مدخل الى وسائل االعالم:المادة  
14أ   

03:الفوج  

مدخل الى وسائل االعالم:لمادةا  
14أ   

19:الفوج  
 

مدخل الى وسائل االعالم:المادة  
14أ   

15:الفوج  
دــــــــــــــــاألح   

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

    
  مدخل الى وسائل االعالم:المادة

  14أ 
 14:الفوج

  ل الى وسائل االعالممدخ:المادة
  14أ 

                         01:الفوج

  مدخل الى وسائل االعالم:المادة
  15أ 

 04:الفوج
ســـــــــــــالخمی  

  

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                     اعالم و اتصال    :تطبیقات                                       القسم 5:   الحجم الساعي                    رمزي  عباسي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
  

  مدارس و مناھج :المادة
  15ا 

 17:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة
  15أ 

 06:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة
  15أ 

 12:الفوج
دــــــــــــــــاألح   

 
  و مناھجمدارس  :المادة

  15ا 
 18:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة
  15ا 

 01:الفوج
نــــــــــــثنیاإل      

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                                                                      
   اعالم و اتصال                      :تطبیقات                                       القسم 6:   الحجم الساعي                     امال اسعب:  )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح        

نــــــــــــثنیاإل         

    
  مدارس و مناھج :المادة

  15ا 
 05:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة
  15ا 

 13:الفوج
اءــــــــــــالثالث  

  
  مدارس و مناھج :المادة

  15أ 
 10:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة
  15أ 

 11:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة
  15أ 

 04:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة
  15أ 

 19:الفوج
 األربعـــــــــــــــاء

ســـــــــــــالخمی        

                                                                        

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

  

   تصال                    اعالم و ا  :تطبیقات                                       القسم 6:   الحجم الساعي                      طھراوي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح        

   
  مدارس و مناھج :المادة

  15أ 
 07:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة 
  15أ 

 21:الفوج

  مدارس و مناھج:المادة
  15أ 

 20: الفوج
نــــــــــــثنیاإل   

 
  مدارس و مناھج :المادة

  15أ 
 15:الفوج

  مدارس و مناھج :المادة 
  15أ 

 16:الفوج

  مدارس و مناھج:المادة
  15أ 

 02: الفوج
اءــــــــــــالثالث    

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

  

                        

   مكتبات                        :تطبیق                                       القسم 2+محاضرات 3:   الحجم الساعي                    ھادف   : )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
   

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ

 13ف 

  ل الى البیبلیوغرافیامدخ
  19أ

 08ف 
دــــــــــــــــاألح    

نــــــــــــثنیاإل         

 
  المجموعة الثانیة

  مدخل الى مجتمع المعلومات
 01مدرج 

  المجموعة االولى
  مدخل الى مجتمع المعلومات

 01مدرج 
 

  المجموعة الثالثة
  مدخل الى مجتمع المعلومات

 06مدرج 
اءــــــــــــالثالث   

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

                                                                          

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                        مكتبات   :تطبیق                                       القسم 2+محاضرات 3:   مسیف                        الحجم الساعي: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

  
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

  19أ 
 19:الفوج

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 05:الفوج
اءــــــــــــالثالث    

 األربعـــــــــــــــاء      

  
  المجموعة الثانیة

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
 06مدرج 

  المجموعة االولى
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

 06مدرج 

  المجموعة الثالثة
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

 06مدرج 
ســـــــــــــالخمی   

      

       

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   مكتبات                                                       :تطبیقات                                      القسم 4:   الحجم الساعي            فیالة            :  )ة(االستاذ 

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

 
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

  19أ 
 15:الفوج

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 12:الفوج
 األربعـــــــــــــــاء   

 
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

  19أ 
 20:الفوج

 
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

  19أ 
 11:الفوج

ســـــــــــــالخمی    

  

  

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   مكتبات   :تطبیقات                                      القسم 5:   جمعة                       الحجم الساعي:  )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
 

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 06:الفوج

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 18:الفوج
دــــــــــــــــاألح      

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

   
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

  19أ 
 04:الفوج

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 07:الفوج

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 21:الفوج
ـــاءاألربعــــــــــــ  

ســـــــــــــالخمی        

  

  

  

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

   مكتبات   :تطبیقات                                      القسم 4:   الحجم الساعي                       غواطي:  )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

 
  مدخل الى البیبلیوغرافیا

  19أ 
 17:الفوج

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 03:الفوج
 

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 14:الفوج

  مدخل الى البیبلیوغرافیا
  19أ 

 10:الفوج
نــــــــــــثنیاإل   

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

                               

 التوقیت

 األیام



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                                                             
        مدخل الى الفلسفة              : المقیاس                                     الفلسفة   :محاضرات                                       القسم 3:   الحجم الساعي                           روالب: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

 
  المجموعة االولى

  فلسفة
 06مدرج 

  المجموعة الثانیة
  فلسفة
 06مدرج 

  المجموعة الثالثة
  الفلسفة 

 06مدرج 
اءــــــــــــالثالث    

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

 األیام التوقیت



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                                                                             
                        فرنسیة   :محاضرات                                       القسم 3:   الحجم الساعي                          لحرش: )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

نــــــــــــثنیاإل         

اءــــــــــــالثالث        

 
  المجموعة الثانیة

  06مدرج 
 فرنسیة

  المجموعة االولى
  06مدرج 

 فرنسیة

  المجموعة الثالثة
  06مدرج 

 فرنسیة
ــــــاءاألربعـــــــــ    

ســـــــــــــالخمی        

  

 التوقیت

ماألیا  



                                                                                                                         
2018/2019:ةالسنة الجامعی                                                                                                                                                                                        عنابة - جامعة باجي مختار  

سنة اولى:وىـالمست                                                                                                                                                                    واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
            میدان العلوم االنسانیة:التخصص                                                                                                                                                                                          وجیانیابة العمادة للبیداغ

                                                                                                                                                                                                                                    یة و اجتماعیةعلوم انسان  LMD:      قسم
 
 

 

                                                                      
   اعالم الي                                     :القسم                              محاضرات          3:   بودیني                        الحجم الساعي:  )ة(االستاذ

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 

 
9:30 – 8:00 

 

 

  
دــــــــــــــــاألح         

  المجموعة الولى
  06مدرج 

 اعالم الي

  المجموعة الثانیة
  06مدرج 

 اعالم الي

  المجموعة الثالثة
  01مدرج 

 اعالم الي
نــــــــــــثنیاإل      

اءــــــــــــالثالث        

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمی        

  

 التوقیت

 األیام


