
 

 

 

 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 األول / السداس ي  ع مشتركذجالسنة األولى/ 

 2022/2023السنة الجامعية  /السداس ي  األول/املجموعة الثالثة / جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة األولى ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/إبراهيم إبراهيمياملجموعة:الثالثة/ مدرج:

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 األحد

 

  

 مدخل إلى علم الفلسفة

 -(03املجموعة)-

 فايزة يخلفأ.د 

 تاريخ الجزائر املعاصر

 -(03املجموعة)-

 عمار عبد الرحماند. 

 تاريخ الحضارات

 -3املجموعة –

 احمد شوتري أ.د 

 اإلثنين

مدخل إلى مجتمع 

 املعلومات

 -3املجموعة –

 أ.د صالح بن بوزة

 مدارس ومناهج

 -3املجموعة –

 أ.د فريدة بن عمروش

 

 

 

 

 2022/2023السنة الجامعية  /السداس ي  األول/املجموعة الثالثة / جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة األولى ليسانس/تخصص:

 املجموعة:الثالثة/ مدرج:االتصال/البناية الجديدة

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 الثالثاء

مدخل إلى 

 البيبليوغرافيا

 -3ملجموعة–

 أ.د حنان شعبان

وسائل مدخل إلى 

 اإلعالم

 - 3املجموعة –

 د. عواطف زراري 

 مدخل إلى علم اآلثار

 -(03املجموعة)-

 كنزة باشوش يد. 

 إعالم آلي

 -(03املجموعة)-

 أ. صبرينة لعبيدي
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 / السداس ي األول  ع مشتركذجالسنة األولى/ 

 

 2022/2023السنة الجامعية  / لرابعة/السداس ي  األول/املجموعة ا جذع مشترك ليسانس/تخصص:برنامج املحاضرات للسنة األولى 

 البناية الجديدة/االتصالمدرج: /رابعةاملجموعة:ال

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 األحد

 تاريخ الحضارات

 -(04املجموعة)-

 نبومديمحمد د. 

 مدخل إلى علم فلسفة

 -(04املجموعة)-

 أد فايزة يخلف

 

 

 

 

 اإلثنين  

مدخل إلى وسائل 

 اإلعالم

 -(04املجموعة)-

 أ.د نبيلة بوخبزة

 مدارس ومناهج

 -(04املجموعة)

 

 رشيدة سبتيأ.د 

 

 

 

 

 2022/2023السنة الجامعية  / لرابعة/السداس ي  األول/املجموعة ا جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة األولى ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/زهير إحدادنمدرج: /رابعةاملجموعة:ال

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 الثالثاء

مدخل إلى 

 البيبليوغرافيا

 -(04املجموعة)-

 د. نوال رزيق

مدخل إلى مجتمع 

 املعلومات

 -(04املجموعة)-

 د. الهام بوعمرة

 تاريخ الجزائر املعاصر

 -(04املجموعة)-

 كهينة سالم
 

 مدخل إلى علم اآلثار

 -(04املجموعة)-

 د. فايزة رياش

 اعالم آلي

 -(04املجموعة)-

 أ. صبرينة لعبيدي
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 / السداس ي األول  ع مشتركذجالسنة األولى/ 

 2022/2023السنة الجامعية  /الخامسة/السداس ي  األول/املجموعة  جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة األولى ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/إبراهيم إبراهيميمدرج: /خامسةاملجموعة:ال

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 األحد

 إعالم آلي

 -(05املجموعة)-

 د.صبرينة بعبيدي

 تاريخ الحضارات

 -5املجموعة -

 أ.د فريدة ايت عيس ى

 تاريخ الجزائر املعاصر

 -(05املجموعة)-

 زينب بن عودةد.

 

 

 

  اإلثنين

 

 

افيا   مدخل الى البيبليوغر

-(05املجموعة)-  

 د. وردة قراينية

مدخل إلى مجتمع 

 املعلومات

-(05املجموعة)  

 الكريم تفرقنيتد.عبد 

 2022/2023السنة الجامعية  / الخامسة/السداس ي  األول/املجموعة جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة األولى ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/ل.م.دمدرج: /خامسةاملجموعة:ال

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 الثالثاء

 

 

مدخل الى وسائل 

 االعالم

 -5املجموعة -

 د إلهام بوعمرة

 مدارس ومناهج

 -(05املجموعة)-

 أ.د نورة شلوش

 مدخل إلى علم الفلسفة

 -(05املجموعة)-

 د.يمينة بن خرفيس

 مدخل إلى علم االثار

 -(05املجموعة)-

 د.فايزة رياش
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 2022/2023السنة الجامعية  املجموعة الثالثة /السداس ي  األول /جذع مشترك/ تخصص:/برنامج األعمال املوجهة للسنة األولى

 البناية الجديدة/انياملجموعة: الثالثة/ الطابق:الث

 اليوم القاعة الفوج 09:30-08:00 األستاذ)ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة(

 01 21 تاريخ الجزائر املعاصر محمد شيحات مدارس و مناهج فريدة بن عمروش

األحد
 

 02 22 مدارس و مناهج فريدة بن عمروش تاريخ الجزائر املعاصر محمد شيحات

 03 23 تاريخ الجزائر املعاصر أمينة بومالي مدارس و مناهج العربي حران

 04 24 مدارس و مناهج العربي حران تاريخ الجزائر املعاصر أمينة بومالي

 05 25 تاريخ الجزائر املعاصر ثميلة كساي مدارس و مناهج فايزة التونس ي

 06 26 مدارس و مناهج فايزة التونس ي تاريخ الجزائر املعاصر ثميلة كساي

 07 27 تاريخ الجزائر املعاصر امينة  بن حميدة مدارس و مناهج حنان منصور 

 08 28 مدارس و مناهج حنان منصور  تاريخ الجزائر املعاصر امينة  بن حميدة

 09 29 تاريخ الجزائر املعاصر حفيظة خير الدين مدارس و مناهج نجية مزيان

 10 30 مدارس و مناهج نجية مزيان تاريخ الجزائر املعاصر حفيظة خير الدين
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 2022/2023السنة الجامعية  املجموعة الثالثة /السداس ي  األول / جذع مشترك/تخصص :/برنامج األعمال املوجهة للسنة األولى 

 البناية الجديدة//انيالطابق:الث املجموعة: الثالثة / 

17:00-15:30 األستاذ)ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 14:00-12:30 األستاذ)ة( 

 01 21 لغة فرنسية نوارة حسين مدخل إلى البيبليوغرافيا فريدة ايت عيس ى مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال ...............

االثنين
 

 02 22 مدخل إلى البيبليوغرافيا امبنة بصافة مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال كهينة سالم لغة فرنسية نوارة حسين

 03 23 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال كهينة سالم لغة فرنسية نوارة حسين مدخل إلى البيبليوغرافيا فريدة ايت عيس ى

 04 24 لغة فرنسية عمور بن حليمة مدخل إلى البيبليوغرافيا امبنة بصافة مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال ...............

 05 25 مدخل إلى البيبليوغرافيا فتحية معتوق  مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال سهام مومو لغة فرنسية شعباني عبد القادر

 06 26 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال سهام مومو لغة فرنسية بن حليمةعمور  مدخل إلى البيبليوغرافيا نوال رزقي

 07 27 لغة فرنسية شعباني عبد القادر مدخل إلى البيبليوغرافيا نوال رزقي مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال ...............

 08 28 مدخل إلى البيبليوغرافيا نوال رزقي مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال أسماء شاوش لغة فرنسية عمور بن حليمة

 09 29 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال وردة قراينية لغة فرنسية شعباني عبد القادر مدخل إلى البيبليوغرافيا ...............

 10 30 لغة فرنسية ..................... مدخل إلى البيبليوغرافيا ................... مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال أسماء شاوش
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 2022/2023السنة الجامعية  برنامج األعمال املوجهة للسنة األولى /تخصص :جذع مشترك/ السداس ي  األول /املجموعة  الرابعة  /

 البناية الجديدة   /لثاملجموعة :الرابعة / الطابق: الثا

17:00-15:30 األستاذ)ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة(   القاعة الفوج 14:00-12:30 األستاذ)ة( 

اليوم
 

 01 31 تاريخ الجزائر املعاصر بدرية معطار  -لغة  إنجليزية  أمال خالي مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال ...............

االثنين
 

 02 32  -لغة  إنجليزية  أمال خالي مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال لزهر ماروك تاريخ الجزائر املعاصر بدرية معطار

 03 33 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال لزهر ماروك تاريخ الجزائر املعاصر بدرية معطار  -لغة  إنجليزية  أمال خالي

 04 34 تاريخ الجزائر املعاصر نمحمد بومدي  -لغة  إنجليزية  ذهبية بوعلوط مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال مريم ملروس

 05 35  -لغة  إنجليزية  ذهبية بوعلوط مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال مريم ملروس تاريخ الجزائر املعاصر محمد بومدين

 06 36 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال مريم ملروس تاريخ الجزائر املعاصر محمد بومدين  -لغة  إنجليزية  انيسة براهنة

 07 37 تاريخ الجزائر املعاصر فاطمة الزهراء قرموش -لغة  إنجليزية  انيسة براهنة مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال ....................

فاطمة الزهراء 

 قرموش

 08 38  -لغة  إنجليزية  انيسة براهنة مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال حياة مكيد تاريخ الجزائر املعاصر

فاطمة الزهراء   -لغة  إنجليزية  ...............

 قرموش

 09 39 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال حياة مكيد تاريخ الجزائر املعاصر

 10 40 تاريخ الجزائر املعاصر أمينة بومالي  -لغة  إنجليزية  ............... مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال حياة مكيد
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 2022/2023السنة الجامعية  املوجهة للسنة األولى /تخصص :جذع مشترك/ السداس ي  األول /املجموعة  الرابعة  /برنامج األعمال 

 البناية الجديدة/انيالطابق:الث املجموعة: الرابعة / 

14:00-12:30 األستاذ)ة(  اليوم القاعة الفوج 12:30-11:00 األستاذ)ة( 

 01 31 مدارس و مناهج سعدي الهادي مدخل إلى البيبليوغرافيا نبومديمحمد 

 األحد

 02 32 مدخل إلى البيبليوغرافيا نمحمد بومدي مدارس و مناهج سعدي الهادي

 03  33 مدارس و مناهج رشيدة بشبش مدخل إلى البيبليوغرافيا مريم ملروس

 04 34 مدخل إلى البيبليوغرافيا وردة خيلية مدارس و مناهج رشيدة بشبش

 05 35 مدارس و مناهج حورية معالوي  مدخل إلى البيبليوغرافيا وردة خيلية

 06 36 مدخل إلى البيبليوغرافيا سهام صالحي مدارس و مناهج حورية معالوي 

 07 37 مدارس و مناهج العربي حران مدخل إلى البيبليوغرافيا سهام صالحي

 08 38 البيبليوغرافيامدخل إلى  سكينة عصفور  مدارس و مناهج العربي حران

 09 39 مدارس و مناهج فايزة تونس ي مدخل إلى البيبليوغرافيا فتحية معتوق 

 10 40 مدخل إلى البيبليوغرافيا فتحية معتوق  مدارس و مناهج فايزة تونس ي
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 2022/2023السنة الجامعية  الخامسة   / املجموعة  السداس ي  األول / جذع مشترك/تخصص :/برنامج األعمال املوجهة للسنة األولى 

 البناية الجديدة /انيالطابق:الث املجموعة: الخامسة / 

 اليوم القاعة الفوج 15:30-14:00 األستاذ)ة( 17:00-15:30 األستاذ)ة(

 01 41 تاريخ الجزائر املعاصر سهام صالحي مدارس و مناهج حورية معالوي 

األحد
 

 02 42 مدارس و مناهج حورية معالوي  املعاصرتاريخ الجزائر  سهام صالحي

 03 43 تاريخ الجزائر املعاصر زينب بن عودة مدارس و مناهج بلقاسم بن روان

 04 44 مدارس و مناهج بلقاسم بن روان تاريخ الجزائر املعاصر زينب بن عودة

 05 45 تاريخ الجزائر املعاصر سكينة عصفور  مدارس و مناهج ...............

 06 46 مدارس و مناهج ................... تاريخ الجزائر املعاصر سكينة عصفور 

 07 47 تاريخ الجزائر املعاصر روسمريم مل مدارس و مناهج ...............

 08 48 مدارس و مناهج ............... تاريخ الجزائر املعاصر ...............
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 2021/2022املجموعة   الخامسة   /السنة الجامعية:السداس ي  األول / جذع مشترك/ تخصص :/األعمال املوجهة للسنة األولىبرنامج 

 البناية الجديدة/املجموعة: الخامسة / الطابق: الثاني  

12:30-11:00 األستاذ)ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة(   09:30-08:00 األستاذ)ة( 

الفوج
القاعة 
 

اليوم
 

 01 41 لغة إنجليزية ................... مدخل إلى البيبليوغرافيا حياة حميدي مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال بن عون  منى

االثنين
 

 02 42 مدخل إلى البيبليوغرافيا حياة حميدي مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال منى بن عون  لغة إنجليزية أمال خالي

 03 43 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال منى بن عون  لغة إنجليزية ................. البيبليوغرافيامدخل إلى  حياة حميدي

 04 44 لغة إنجليزية .................. مدخل إلى البيبليوغرافيا حنان عياد مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال أسماء شاوش

 05 45 مدخل إلى البيبليوغرافيا وردة خيلية إلى وسائل اإلعالم واالتصال مدخل الهام بوعمرة لغة فرنسية عائشة بوكريسة

 06 46 مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال الهام بوعمرة لغة فرنسية نبيلة بوخبزة مدخل إلى البيبليوغرافيا حنان عياد

 07 47 لغة فرنسية عائشة بوكريسة البيبليوغرافيامدخل إلى  سهام مومو مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال راينيةقوردة 

 08 48 مدخل إلى البيبليوغرافيا حنان عياد مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال أسماء شاوش لغة فرنسية نبيلة بوخبزة


