
17:00 - 15:3015:30 - 14:0014:00 - 12:3012:30- 11:0011:00 - 09:3009:30 - 08:00األٌام   

بابة حورٌة /  3ق  / 01ف 

البٌبلوغرافٌا

صالحً وداد / 4ق  / 02ف 

مدخل الى علم االثار

تلً دمحم العٌد /   6ق  / 03ف 

تارٌخ الحضارات المدٌمة

برٌن االمام /  7ق  / 04ف 

تارٌخ الجزائر المعاصر

نوٌوة واعظ /   8ق  / 05ف 

مدارس ومناهج

ثامر دمحم عبد الرؤوف /  1ق  / 01ف رمٌثة شهرزاد / 1ق  / 01ف حركات دمحم /  1ق  / 01ف 

مدارس ومناهجمدخل الى وسائل االعالمتارٌخ الحضارات المدٌمة

عمٌب دمحم السعٌد /     2ق  / 02ف ثامر دمحم عبد الرؤوف /  2ق  / 02ف طواهري فاطمة /  2ق  / 02ف 

لغة اجنبٌة تارٌخ الجزائر المعاصرتارٌخ الجزائر المعاصرمدارس ومناهجالبٌبلوغرافٌا

بدٌدة لزهر /  5ق  / 03ف عمان سعٌدة /  5ق  / 03ف نوٌوة واعظ /   5ق  / 03ف 

تارٌخ الجزائر المعاصرالبٌبلوغرافٌامدارس ومناهج

طواهري فاطمة /  6ق  / 04ف نوٌوة واعظ /  6ق  / 04ف تٌته العٌد /6ق  / 04ف 

البٌبلوغرافٌامدارس ومناهجاعالم الً

حركات دمحم / 8ق  / 05ف تٌته العٌد / 8ق  / 05ف عمان /  8ق  / 05ف 

تارٌخ الحضارات المدٌمةاعالم الًالبٌبلوغرافٌا

عباد ٌوسف/لاعة االعالم االلً  / 01ف غدٌري فتٌحة / 1ق  / 01ف طوبال نجوى /  1ق  / 01ف 

اعالم الًمدخل الى علم االثارتارٌخ الجزائر المعاصر

المثردي السعٌد /  2ق  / 02ف بان أم الخٌر / 2ق  / 02ف عباد ٌوسف/ لاعة االعالم االلً  / 02ف 

تارٌخ الحضارات المدٌمةمدخل الى وسائل االعالماعالم الًمدخل إلى وسائل اإلعالم

بان أم الخٌر /  3ق  / 03ف بوزاهر/  لاعة االعالم االلً   / 03ف رزوق نجاة / 3ق  / 03ف 

مدخل الى وسائل االعالماعالم الًمدخل الى علم االثار

تومً دمحم / 4ق  / 04ف المثردي السعٌد /  3ق  / 04ف حنكة حواء / 4ق  / 04ف 

مدخل الى علم االثارتارٌخ الحضارات المدٌمةمدخل الى وسائل االعالم

بان أم الخٌر / 5ق  / 05ف طوبال نجوى /  5ق  / 05ف غدٌري فٌحة / 5ق  / 05ف 

مدخل الى وسائل االعالمتارٌخ الجزائر المعاصرمدخل الى علم االثار

    مدرج أ/ محاضرة 

مدخل الى علم االثار

    مدرج أ/ محاضرة 

مدخل إلى البٌبلٌوغرافٌا

    مدرج أ/ محاضرة 

مدراس ومناهج

    مدرج أ/تطبٌك جماعً 

العمودي التجانً

الزٌن عبد هللا   محاضرات تدرس عن بعد من خالل وضع الدروس فً البوابة االلكترونٌة او مولع الجامعة وٌتم اجراء / مدخل الى الفلسفة أ + بن بوزٌان  / مدخل الى مجتمع المعلومات أ +  تلً دمحم العٌد  / المماٌٌس التالٌة تارٌخ الحضارات أ : مالحظة هامة 

االمتحان ضمن رزنامة االمتحانات

    مدرج أ/محاضرة

جبالً اسمهان

زلب عثمان

طواهري فاطمة

ن
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فرحات الكاملة

    مدرج أ/محاضرة

برٌن االمام

الوادي- جامعة الشهيد حمه لخضر 
           كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 
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