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 عالم ال  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 / السداس ي األول   ع مشتركذجالسنة األولى/  

 2022/2023املجموعة األولى /السنة الجامعية:/ل /السداس ي  األو   جذع مشرتك املحاضرات للسنة األولى ليسانس/تخصص:برنامج 

 العربي/البناية القديمة مدرج:املغرب  /األولى املجموعة: 

 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 
 

 

 اتريخ احلضارات 
-(01اجملموعة )-  

 د.حملب حفيظة

 مدخل إىل البيبليوغرافيا 
-(01اجملموعة )-  

 د.محيداش مجيلة 
 

 

 الثنين 

 اتريخ اجلزائر املعاصر 
-(01اجملموعة )-  

 د.ساحل عبد احلميد 

ومناهج مدارس   
-(01اجملموعة )-  

 أ.د.عظيمي أمحد 
 

 

 

 

 الثالثاء

 مدخل إىل علم اآلاثر  
-(01اجملموعة )-  

 د.زاوشي صورية 

مدخل إىل وسائل اإلعالم و  
 االتصال 

-(01اجملموعة )-  
 أ.د.شعبان كريمة

 مدخل إىل علم الفلسفة 
-(01اجملموعة )-  

 د.بوخاري أحمد 

 مدخل إىل جمتمع املعلومات  
-(01اجملموعة )-  

 د.بلقاسم عثمان

 إعالم آيل
-(01اجملموعة )-  

 د.بن ايمي يوسف
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 العالم  علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 / السداس ي األول  ع مشتركذجالسنة األولى/ 
 2023/ 2022املجموعة الثانية / السنة الجامعية:/ل /السداس ي  األو   جذع مشرتك املحاضرات للسنة األولى ليسانس/تخصص:برنامج 

 مدرج:مدرج:املغرب العربي /البناية القديمة /الثانيةاملجموعة: 

 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 

 

 

 اتريخ احلضارات   
 -( 02اجملموعة )-

 أ.د.شوتري أمحد 

 اتريخ اجلزائر املعاصر 
-( 02اجملموعة )-  

 أ.عمار عبد الرمحان 

 الثنين 
  

 
 مدخل إىل البيبليوغرافيا  

 -( 02اجملموعة )-
 د.عبادة نور الهدى

الفلسفة مدخل إىل علم ا  
-( 02اجملموعة )-  

 د.شعبان شاوش جمال .

 األربعاء

 مدخل إىل جمتمع املعلومات 
-( 02اجملموعة )-  

 أ.د.بن بوزة صاحل

 ومناهج مدارس  
 -( 02اجملموعة )-

 أ.د.متار يوسف 

االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و    
-( 02اجملموعة )-  

 د.عبديش صونيا

 إعالم آيل 

-( 02اجملموعة )-  

 د.بن ايمي يوسف 

 مدخل إىل علم اآلاثر  
-( 02اجملموعة )-  

 د.رايش فايزة 
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 2022/2023السنة الجامعية: للسنة األولى جذع مشترك/السداس ي  األول /املجموعة األولى / ةاألعمال املوجهبرنامج 

 البناية القديمة(/Xالجناح )  قاعات   /األولى املجموعة: 

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

األحد 
 

 حميداش جميلة مدخل إىل البيبليوغرافيا  دليلة عامر  اتريخ اجلزائر املعاصر 01 01

 عامر دليلة  اتريخ اجلزائر املعاصر حميداش جميلة مدخل إىل البيبليوغرافيا  02 02

 زاوش ي صوريا  مدخل إىل البيبليوغرافيا  ساكر صباح  اتريخ اجلزائر املعاصر 03 03
 ساكر صباح  اجلزائر املعاصراتريخ  زاوش ي صوريا  مدخل إىل البيبليوغرافيا  04 04
 معمري مروة  مدخل إىل البيبليوغرافيا  محلب حفيظة اتريخ اجلزائر املعاصر 05 05
 محلب حفيظة اتريخ اجلزائر املعاصر معمري مروة  مدخل إىل البيبليوغرافيا  06 06

 2022/2023السنة الجامعية: املجموعة األولى //األعماالملوجهة للسنة األولى جذع مشترك/السداس ي  األول برنامج 

 البناية القديمة /املطالعةقاعات   /األولى املجموعة: 

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

 جبار حنان مدخل إىل البيبليوغرافيا  بن عقون عيس ى  اتريخ اجلزائر املعاصر 07 01

 بن عقون عيس ى  اتريخ اجلزائر املعاصر جواهرة سعاد البيبليوغرافيا مدخل إىل  08 07

 خير الدين حفيظة مدخل إىل البيبليوغرافيا  صالحي سهام  اتريخ اجلزائر املعاصر 09 09

 صالحي سهام  اتريخ اجلزائر املعاصر حني حسين  مدخل إىل البيبليوغرافيا  10 10
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 2022/2023السنة الجامعية: األولى جذع مشترك/السداس ي  األول /املجموعة األولى /املوجهة للسنة   األعمالبرنامج 

 البناية القديمة/( Xالجناح )  قاعات   /األولى املجموعة: 

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

ن 
الثني

 

 موهوب سعيدة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  بولقصيبات إكرام  مدارس و مناهج  عثماني مصطفى ة لغة فرنسي 01 01
 عثماني مصطفى ة لغة فرنسي موهوب سعيدة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  بولقصيبات إكرام  مدارس و مناهج  02 02
 بولقصيبات إكرام  مدارس و مناهج  عثماني مصطفى ة فرنسيلغة  موهوب سعيدة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  03 03
 جبار حنان االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  حميداش جميلة مدارس و مناهج  كترنجي حميدة  ة لغة فرنسي 04 04
 حميدةكترنجي  ة لغة فرنسي جبار حنان االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  حميداش جميلة مدارس و مناهج  05 05

 حميداش جميلة مدارس و مناهج  كرتجني محيدة  ة لغة فرنسي جبار حنان االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  06 06

 2022/2023السنة الجامعية: املوجهة للسنة األولى جذع مشترك/السداس ي  األول /املجموعة األولى / األعمالبرنامج 

 البناية القديمة /قاعات املطالعة  /األولى املجموعة: 

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

 بوفالقة كريمة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  بوعلي فاروق مدارس و مناهج  براهيمي محمد  ة لغة فرنسي 07 01

 براهيمي محمد ة لغة فرنسي بوفالقة كريمة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  فاروقبوعلي  مدارس و مناهج  08 07

 بوعلي فاروق مدارس و مناهج  براهيمي حممد  ة لغة فرنسي عبادة نور الهدى  االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  09 09

 كرتجني حممد ة لغة فرنسي عامر دليلة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  بن عياش رابب مدارس و مناهج  10 10
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 2022/2023السنة الجامعية: / الثانية  املوجهة للسنة األولى جذع مشترك/السداس ي  األول /املجموعة األعمالبرنامج 

 البناية القديمة /( Xالجناح )  قاعات  /الثانيةاملجموعة: 

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

األحد 
 

 نبيح أمينة  مدخل إىل البيبليوغرافيا  بعزيز براهيم مدارس و مناهج  11 01
 بعزيز براهيم مدارس و مناهج  نبيح أمينة  مدخل إىل البيبليوغرافيا  12 02
 جبار حنان البيبليوغرافيا مدخل إىل  عبديش صونيا مدارس و مناهج  13 03
 عبديش صونيا مدارس و مناهج  جبار حنان مدخل إىل البيبليوغرافيا  14 04
 معمري مروة  مدخل إىل البيبليوغرافيا  سحنون نصيرة  مدارس و مناهج  15 05
 سحنون نصيرة  مدارس و مناهج  معمري مروة  مدخل إىل البيبليوغرافيا  16 06

 2022/2023السنة الجامعية: املوجهة للسنة األولى جذع مشترك/السداس ي  األول /املجموعة الثانية / األعمالبرنامج 

 البناية القديمة /قاعات املطالعة  /الثانيةاملجموعة: 

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

 خير الدين حفيظة البيبليوغرافيا مدخل إىل  مزيان نجية  مدارس و مناهج  17 01

 مزيان نجية  مدارس و مناهج  خير الدين حفيظة مدخل إىل البيبليوغرافيا  18 07

 جواهرة سعاد مدخل إىل البيبليوغرافيا  زاوش ي صوريا  مدارس و مناهج  19 09

 زاوش ي صوريا  مدارس و مناهج  جواهرة سعاد مدخل إىل البيبليوغرافيا  20 10
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 2022/2023األعمال املوجهة للسنة األولى جذع مشترك/السداس ي  األول /املجموعة  الثانية / السنة الجامعية:برنامج 

 (/البناية القديمة Xقاعات الجناح )   /الثانيةاملجموعة: 

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

ن 
الثني

 

 عامر دليلة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  روابحية سناء  إجنليزية  لغة حدوش يسمينة  اتريخ اجلزائر املعاصر 11 01
 حدوش يسمينة  اتريخ اجلزائر املعاصر عامر دليلة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  روابحية سناء  إجنليزية  لغة 12 02
 روابحية سناء  إجنليزية  لغة حدوش يسمينة  اتريخ اجلزائر املعاصر عامر دليلة االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  13 03
 عبادة نور الهدى  االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  بوخنوس لبنى  إجنليزية  لغة بعلوج زينب  اتريخ اجلزائر املعاصر 14 04
 بعلوج زينب  اتريخ اجلزائر املعاصر سماش بن علي االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  بوخنوس لبنى  إجنليزية  لغة 15 05

 بوخنوس لبنى  إجنليزية  لغة بعلوج زينب  اتريخ اجلزائر املعاصر سماش بن علي االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  16 06
 2021/2022مشترك/السداس ي  األول /املجموعة الثانية /السنة الجامعية:األعمال املوجهة للسنة األولى جذع برنامج 

 قاعات املطالعة /البناية القديمة  /الثانيةاملجموعة: 

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

 سماش بن علي االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  صبيات نصيرة  املعاصراتريخ اجلزائر  مرزوق ريمة  لغة إجنليزية  17 01

 صبيات نصيرة  اتريخ اجلزائر املعاصر ميراد أمال االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  جباب نادية إجنليزية  لغة 18 07

 مرزوق ريمة  إجنليزية  لغة عقون عيس ى بن  اتريخ اجلزائر املعاصر ميراد أمال االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  19 09

 شعبان كريمة  االتصال مدخل إىل وسائل اإلعالم و  مرزوق رمية إجنليزية  لغة بن عقون عيس ى  اتريخ اجلزائر املعاصر 20 10

 


