
الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

االث
تاريخ الحضارات2 

تطبيق الجناح A القاعة 
2 (دة بوغرارة)

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق الجناح 
A القاعة 06 (د. حاج 

قويدر)

مدخل إلى علم األثار2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 2 (أ. خليفة)

الثاء ال

األرعاء
مدارس ومناهج2 تطبيق 
الجناح A القاعة 5 (أ.ة 

سالمي)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

16 (دة . خالدي)

لغة أجنبية 2  تطبيق 
الجناح A القاعة 6 (د. 

بن دارة)

إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 207 بمركز 

الحساب (أ. أبي هريرة)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق الجناح 
A القاعة 6 (أة. بركنو)

ع/ رئيس القسم

الفوج األول 

السداسي الثاني  
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

االث
مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق الجناح 

A القاعة 1 (أ.طيبي)

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق الجناح 

A القاعة 1 (أ.طيبي)

تاريخ الحضارات2 
 A تطبيق الجناح
القاعة 15 (دة 

بوغرارة)

مدخل إلى علم األثار2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 6 (أ. خليفة)

الثاء ال

إعالم آلي2 تطبيق القاعة األرعاء
205 (أ. باعمان)

مدارس ومناهج2 تطبيق 
الجناح A القاعة 2 (أ.ة 

سالمي)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

16 (دة . خالدي)

لغة أجنبية 2  تطبيق 
الجناح A القاعة 6 (د. 

بن دارة)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

ع/ رئيس القسم

السداسي الثاني 
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

الفوج الثاني  استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

االث
تاريخ الحضارات2 

تطبيق الجناح A القاعة 
2 (دة بوغرارة)

مدخل إلى علم األثار2 
 A تطبيق الجناح
القاعة 5 (أ. هدي)

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق 

الجناح A القاعة 5 (د. 
حاج قويدر)

الثاء ال

األرعاء
لغة أجنبية 2  تطبيق 

الجناح A القاعة 2 (د. 
بن دارة)

إعالم آلي2 تطبيق القاعة 
205 (أ. باعمان)

مدارس ومناهج2 تطبيق 
الجناح A القاعة 7 (أ.ة 

سالمي)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

16 (دة . خالدي)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم واإلتصال2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 2 (أة. بركنو)

ع/ رئيس القسم

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

الفوج الثالث 

السداسي الثاني  

استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

االث
مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق الجناح 

A القاعة 07  (أ. 
مهداوي)

مدخل إلى علم األثار2 
تطبيق الجناح A القاعة 

5  (أ. هدي)

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق 

الجناح A القاعة 7 (د. 
حاج قويدر)

تاريخ الحضارات2 
 A تطبيق الجناح
القاعة 15 (دة 

بوغرارة)

الثاء ال

األرعاء
لغة أجنبية 2  تطبيق 

الجناح A القاعة 7 (د. 
بن دارة)

إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 205 بمركز 

الحساب (أ. أبي هريرة)

مدارس ومناهج2 تطبيق 
الجناح A القاعة 13 

(أة. حوتية)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

تاريخ الجزائر 
المعاصر2 تطبيق 

الجناح A القاعة 6 
(دة. خالدي)

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

ع/ رئيس القسم

الفوج الرابع 

السداسي الثاني   
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

االث
مدخل إلى علم األثار2 

تطبيق الجناح A القاعة 
13 (د. علي)

لغة أجنبية 2  تطبيق 
الجناح A القاعة 14 (د. 

بن دارة)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

8 (د.لمحرزي )

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق الجناح 
A القاعة 8 (أ.حسناوي)

الثاء ال

األرعاء
تاريخ الحضارات2 

تطبيق الجناح A القاعة 
1 (دة. بوغرارة)

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق الجناح 

A القاعة 14 (أ. 
حسناوي)

مدارس ومناهج2 تطبيق 
الجناح A القاعة 14 

(أة. حوتية)

إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 205 بمركز 
الحساب (أ. باعمان)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

ع/ رئيس القسم

الفوج الخامس 

السداسي الثاني 
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

االث
إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 207 بمركز 

الحساب (أ. أبي هريرة)

مدخل إلى علم األثار2 
تطبيق الجناح A القاعة 

13 (د. علي)

لغة أجنبية 2  تطبيق 
الجناح A القاعة 16  

(د. بن دارة)

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم واإلتصال2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 8 (أ.حسناوي)

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق 

الجناح A القاعة 2 (أ. 
حسناوي)

الثاء ال

األرعاء
مدارس ومناهج2 تطبيق 
الجناح A القاعة 5 (أة. 

حوتية)

تاريخ الحضارات2 
تطبيق الجناح A القاعة 

8 (دة. بوغرارة)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

7 (د. كمون)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

ع/ رئيس القسم

السداسي الثاني 
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

الفوج السادس  استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

تاريخ الجزائر 
المعاصر2 تطبيق 

الجناح A القاعة 5 (د. 
ختير )

االث
إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 205 بمركز 
الحساب (أ. باعثمان)

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق الجناح 
A القاعة 6  (أ.حسناوي)

مدخل إلى علم األثار2 
تطبيق الجناح A القاعة 

13 (د. علي)

مدارس ومناهج2 تطبيق 
الجناح A القاعة 7 (أة. 

حوتية)

الثاء ال

األرعاء
تنظيم وتسيير أنظمة 

المعلومات تطبيق الجناح 
A القاعة 15 (أ. 
ابالحبيب حمزة)

تاريخ الحضارات2 
تطبيق الجناح A القاعة 

5 (دة. بوغرارة)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

لغة أجنبية 2  تطبيق 
الجناح A القاعة 7 (أ. 

دليمي)

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

ع/ رئيس القسم

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

الفوج السابع 

السداسي الثاني 

استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

االث
مدخل إلى وسائل اإلعالم 

واإلتصال2  تطبيق 
الجناح A القاعة 6  

(أ.حسناوي)

إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 205 بمركز 
الحساب (أ. باعمان)

تاريخ الحضارات2 
تطبيق الجناح A القاعة 

7 (أة. سقوان)

مدخل إلى علم األثار2 
تطبيق الجناح A القاعة 

13 (د. علي)

مدارس ومناهج2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 7 (أة.حوتية)

الثاء ال

األرعاء
تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

1 (أة. دهالسي)

لغة أجنبية 2  تطبيق 
الجناح A القاعة 1 (أ. 

دليمي)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق 

الجناح A القاعة 2 (د. 
حاج قويدر)

ع/ رئيس القسم

الفوج الثامن 

السداسي الثاني 
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

تاريخ الحضارات2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 14 (أ. حديدي)

االث
لغة أجنبية 2  تطبيق 

الجناح A القاعة 7 (د. 
بن دارة)

مدخل إلى علم األثار2 
تطبيق الجناح A القاعة 

16 (أ. العايبي)

إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 205 بمركز 

الحساب (أ. أبي هريرة)

مدارس ومناهج2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 13 (أة.حوتية)

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم واإلتصال2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 13 (أ.طيبي)

الثاء ال

األرعاء
تنظيم وتسيير أنظمة 

المعلومات تطبيق الجناح 
A القاعة 15 (أ. 
أبالحبيب حمزة)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

13 (د. كمون)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

ع/ رئيس القسم

السداسي الثاني 
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

الفوج التاسع  استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

األح
مدخل إلى علم األثار2 
محاضرة مدرج هـ (د. 

بن سويسي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات محاضرة 

مدرج هـ (دة. زايدي) 
وحدة أساسية

مدارس ومناهج2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
جعفري) وحدة منهجية

تاريخ الحضارات2 
محاضرة مدرج هـ (أ. 

حديدي) وحدة إستكشافية

تاريخ الحضارات2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 14 (أ.حديدي)

االث
مدخل إلى علم األثار2 

تطبيق الجناح A القاعة 
16 (أ. العايبي)

إعالم آلي2 تطبيق  
القاعة 207 بمركز 

الحساب (أ. أبي هريرة)

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق الجناح 
A القاعة 6  (أ.حسناوي)

لغة أجنبية 2  تطبيق 
الجناح A القاعة 14 (د. 

بن دارة)

الثاء ال

األرعاء
تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

2 (أة. دهالسي)

مذاهب فلسفية كبرى  
محاضرة مدرج هـ (د. 
بن عبد الكبير) وحدة 

إستكشافية

مدارس ومناهج2 
 A تطبيق الجناح

القاعة 1 (أة.حوتية)

ال
تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة مدرج هـ (د. 
كمون) وحدة أساسية

مدخل إلى مجتمع 
المعلومات2  محاضرة 
مدرج هـ (دة. كوار) 

وحدة إستكشافية

مدخل إلى وسائل 
اإلعالم2 محاضرة مدرج 

هـ (أ. بايشي) وحدة 
أساسية

تنظيم وتسيير أنظمة 
المعلومات تطبيق الجناح 

A القاعة 8 (د. حاج 
قويدر)

ع/ رئيس القسم

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

الفوج العاشر 

السداسي الثاني 

استعمال الزمن السنة 
األولى علوم إنسانية



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                                    السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال

األح
القضايا الدولية معاصرة 
تطبيق القاعة     (أ.د 

جعفري)

مدخل إلى علوم اإلعالم 
واإلتصال2 محاضرة 

مدرج هـــ (د. عزوق) 
(وحدة اساسية)

مناهج وتقنيات البحث في 
علوم اإلعالم واإلتصال 2 
محاضرة مدرج هـ (أة. 

كرفيس) (وحدة منهجية) 
السنة الثانية ليسانس إعالم

االث
تشريعات إعالمية 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د.ة سالمي) 

(وحدة اساسية)

القضايا الدولية معاصرة 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د. مشاور) 
(وحدة استكشافية)

فنيات التحرير 
اإلعالمي والتلفزي 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د. كعواش) 

(وحدة أساسية)

تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال 2 محاضرة 
مدرج ابن خلدون (د. 

أسباعي) (وحدة اساسية)

لغة أجنبية2 تطبيق القاعة 
14 (أ.دليمي)

برمجيات تحليل البيانات 
الصحفية تطبيق القاعة 
204 بمركز الحساب (أ. 

جعفري.ع)

الثاء ال
فنيات التحرير اإلعالمي 
والتلفزي تطبيق القاعة 

2 (د. كعواش)

مدخل إلى علوم اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق 
القاعة 2(أ. حرمة)

مناهج وتقنيات البحث 
في علوم اإلعالم 

واإلتصال 2 تطبيق 
القاعة 7 (أ.مهداوي)

تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال 2 تطبيق القاعة 

7 (د. أسباعي)

تشريعات إعالمية تطبيق 
القاعة 01 (أ. جريفيلي)

األرعاء
علم النفس االجتماعي 

محاضرة مدرج هـ (أ.دة 
بن سالم) (وحدة 

استكشافية)

ع/ رئيس القسم

              الفوج األول 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

ية استعمال الزمن السنة الثان
ليسانس إعالم واتصال



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                                    السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال

االح
مدخل إلى علوم اإلعالم 
واإلتصال2 محاضرة 

مدرج هـــ (د. عزوق) 
(وحدة اساسية)

مناهج وتقنيات البحث في 
علوم اإلعالم واإلتصال 2 
محاضرة مدرج هـ (أة. 

كرفيس) (وحدة منهجية) 
السنة الثانية ليسانس إعالم

االث
تشريعات إعالمية 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د.ة سالمي) 

(وحدة اساسية)

القضايا الدولية معاصرة 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د. مشاور) 
(وحدة استكشافية)

فنيات التحرير 
اإلعالمي والتلفزي 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د. كعواش) 

(وحدة أساسية)

تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال 2 محاضرة 
مدرج ابن خلدون (د. 

أسباعي) (وحدة اساسية)

برمجيات تحليل البيانات 
الصحفية تطبيق القاعة 
204 مركز الحساب (أ. 

مسعودي)

لغة أجنبية2 تطبيق القاعة 
14 (أ.دليمي)

الثاء ال
مناهج وتقنيات البحث في 
علوم اإلعالم واإلتصال 2 

تطبيق القاعة 13 (أ. 
مهداوي)

مدخل إلى علوم اإلعالم 
واإلتصال2 تطبيق 

القاعة 13(أ. حرمة)

فنيات التحرير 
اإلعالمي والتلفزي 

تطبيق القاعة 13 (د. 
كعواش)

تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال 1 تطبيق 

القاعة 13(د. أسباعي)

القضايا الدولية معاصرة 
تطبيق القاعة 13 (أ.د 

جعفري)

تشريعات إعالمية تطبيق 
القاعة 8 (أ.أرجيلوس)

االرعاء
علم النفس االجتماعي 

محاضرة مدرج هـ (أ.دة 
بن سالم) (وحدة 

استكشافية)

ع/ رئيس القسم

              الفوج الثاني 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة الثانية 
ليسانس إعالم واتصال



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                                    السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال

األح
مدخل إلى علوم اإلعالم 
واإلتصال2 محاضرة 

مدرج هـــ (د. عزوق) 
(وحدة اساسية)

مناهج وتقنيات البحث في 
علوم اإلعالم واإلتصال 2 
محاضرة مدرج هـ (أة. 

كرفيس) (وحدة منهجية) 
السنة الثانية ليسانس إعالم

االث
تشريعات إعالمية 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د.ة سالمي) 

(وحدة اساسية)

القضايا الدولية معاصرة 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د. مشاور) 
(وحدة استكشافية)

فنيات التحرير 
اإلعالمي والتلفزي 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (د. كعواش) 

(وحدة أساسية)

تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال 2 محاضرة 
مدرج ابن خلدون (د. 

أسباعي) (وحدة اساسية)

برمجيات تحليل البيانات 
الصحفية تطبيق القاعة 
204 مركز الحساب (أ. 

جعفري.ع)

الثاء ال
مدخل إلى علوم اإلعالم 

واإلتصال2 تطبيق القاعة 
14(أ. حرمة)

مناهج وتقنيات البحث 
في علوم اإلعالم 

واإلتصال 2 تطبيق 
القاعة 14 (أ. مهداوي)

تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال 1 تطبيق 

القاعة 14 (د. أسباعي)

فنيات التحرير اإلعالمي 
والتلفزي تطبيق القاعة 

14 (د. كعواش)

تشريعات إعالمية تطبيق 
القاعة 1 (أ.شرقي)

القضايا الدولية معاصرة 
تطبيق القاعة 14 (أ.د 

جعفري)

لغة أجنبية2 تطبيق القاعة األرعاء
16 (أ.دليمي)

علم النفس االجتماعي 
محاضرة مدرج هـ (أ.دة 

بن سالم) (وحدة 
استكشافية)

ع/ رئيس القسم

              الفوج الثالث 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة الثانية 
ليسانس إعالم واتصال



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

االح
تاريخ وحضارة المغرب القديم  
2 تطبيق الجناح A القاعة 13 

(أ. حديدي)

تاريخ الجزائر الحديث  ما بين 
ق16- ق19 م تطبيق الجناح 

A القاعة 6 (د. بوتدارة)

منهجية وتقنية البحث التاريخي 
2 تطبيق الجناح A القاعة 

5(د. ختير) السنة الثانية تاريخ

تاريخ الجزائر الثقافي  الحديث 
 A والمعاصر 2 تطبيق الجناح

القاعة 14 (د.عومري)

االث

الثاء ال
ة  اض ة م ان ولة الع ال

ة  م) (وح رج هـ (د. رم ال

ة) ا اس

ي  قافي  ال ائ ال خ ال تار

رج  ة ال اض عاص 2 م وال

ة) ة أساس ا) (وح ا هـ (د.

زائ  خ ال ادر تار م

م)  رج هـ (د. رم ة ال اض م

ة) ه ة م (وح

ة  اض ة م ا  ا جغ

ة  رج هـ (أ. مع ) (وح ال

ة) أف

ي  ما ب  ائ ال خ ال تار

ة  اض ق16- ق19 م م

سى)  رج هـ (د.ب م ال

ة) ة أساس (وح

االرعاء
ة ال  ة وتق ه م

رج هـ  ة ال اض ي 2 م ار ال

ة) ه ة م الي) (وح  (د. بل

ب الق   غ ارة ال خ وح تار

رج هـ  ة ال اض 2 م

ة) ة أساس ارة) (وح غ (دة.ب

ة  اض عاص م ي ال العال الع

ة  ) (وح سع رج هـ (د.ب ال

ة) ا اس

ب  غ ارة ال خ وح تار

ة  اض ل م اإلسالمي واألن

ة  ) (وح غ رج هـ (د. م ال

ة) أساس

ال
لغة أجنبية 2 تطبيق 

القاعة 7 (أة. بوبكري) 
السنة الثانية تاريخ ف1

تاريخ وحضارة المغرب 
اإلسالمي واألندلس تطبيق 

الجناح A القاعة 5 (د. 
مرغيت)

ع/ رئيس القسم

الفوج األول 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
الثانية ليسانس تاريخ



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

االح
تاريخ الجزائر الحديث  ما بين 
ق16- ق19 م تطبيق الجناح 

A القاعة 6 (د. بوتدارة)

تاريخ وحضارة المغرب القديم  
2 تطبيق الجناح A القاعة 13 

(أ. حديدي)

تاريخ الجزائر الثقافي  الحديث 
 A والمعاصر 2 تطبيق الجناح

القاعة 14 (د.عومري)

منهجية وتقنية البحث 
 A التاريخي 2 تطبيق الجناح

القاعة 5 (د. ختير) السنة 
الثانية تاريخ

االث

الثاء ال
ة  اض ة م ان ولة الع ال

ة  م) (وح رج هـ (د. رم ال

ة) ا اس

ي  قافي  ال ائ ال خ ال تار

رج  ة ال اض عاص 2 م وال

ة) ة أساس ا) (وح ا هـ (د.

زائ  خ ال ادر تار م

م)  رج هـ (د. رم ة ال اض م

ة) ه ة م (وح

ي  ما ب  ائ ال خ ال تار

ة  اض ق16- ق19 م م

سى)  رج هـ (د.ب م ال

ة) ة أساس (وح

ة  اض ة م ا  ا جغ

ة  رج هـ (أ. مع ) (وح ال

ة) أف

االرعاء
ة ال  ة وتق ه م

رج هـ  ة ال اض ي 2 م ار ال

ة) ه ة م الي) (وح  (د. بل

ب الق   غ ارة ال خ وح تار

رج هـ  ة ال اض 2 م

ة) ة أساس ارة) (وح غ (دة.ب

ة  اض عاص م ي ال العال الع

ة  ) (وح سع رج هـ (د.ب ال

ة) ا اس

ب  غ ارة ال خ وح تار

ة  اض ل م اإلسالمي واألن

ة  ) (وح غ رج هـ (د. م ال

ة) أساس

ال
تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس تطبيق 
الجناح A القاعة 5 (د. 

مرغيت)

لغة أجنبية 2 تطبيق 
القاعة 7 (أة. بوبكري) 
السنة الثانية تاريخ ف2

ع/ رئيس القسم

الفوج الثاني 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
الثانية ليسانس تاريخ



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

االح
تاريخ الجزائر الثقافي  الحديث 
 A والمعاصر 2 تطبيق الجناح

القاعة 14 (د.عومري)

منهجية وتقنية البحث التاريخي 
2 تطبيق الجناح A القاعة 5 
(د. ختير) السنة الثانية تاريخ

تاريخ وحضارة المغرب القديم  
2 تطبيق الجناح A القاعة 13 

(أ. حديدي)

تاريخ الجزائر الحديث  ما بين 
ق16- ق19 م تطبيق الجناح 

A القاعة 6 (د. بوتدارة)

االث

الثاء ال
ة  اض ة م ان ولة الع ال

ة  م) (وح رج هـ (د. رم ال

ة) ا اس

ي  قافي  ال ائ ال خ ال تار

رج  ة ال اض عاص 2 م وال

ة) ة أساس ا) (وح ا هـ (د.

زائ  خ ال ادر تار م

م)  رج هـ (د. رم ة ال اض م

ة) ه ة م (وح

ي  ما ب  ائ ال خ ال تار

ة  اض ق16- ق19 م م

سى)  رج هـ (د.ب م ال

ة) ة أساس (وح

ة  اض ة م ا  ا جغ

ة  رج هـ (أ. مع ) (وح ال

ة) أف

االرعاء
ة ال  ة وتق ه م

رج هـ  ة ال اض ي 2 م ار ال

ة) ه ة م الي) (وح  (د. بل

ب الق   غ ارة ال خ وح تار

رج هـ  ة ال اض 2 م

ة) ة أساس ارة) (وح غ (دة.ب

ة  اض عاص م ي ال العال الع

ة  ) (وح سع رج هـ (د.ب ال

ة) ا اس

ب  غ ارة ال خ وح تار

ة  اض ل م اإلسالمي واألن

ة  ) (وح غ رج هـ (د. م ال

ة) أساس

ال
تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس تطبيق 
الجناح A القاعة 5 (د. 

مرغيت)

لغة أجنبية 2 تطبيق 
القاعة 7 (أة. بوبكري) 
السنة الثانية تاريخ ف3

ع/ رئيس القسم

الفوج الثالث 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

نية استعمال الزمن السنة الثا
ليسانس تاريخ



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

االح
منهجية وتقنية البحث 

 A التاريخي 2 تطبيق الجناح
القاعة 5 (د. ختير) السنة 

الثانية تاريخ

تاريخ الجزائر الثقافي  الحديث 
 A والمعاصر 2 تطبيق الجناح

القاعة 14 (د.عومري)

تاريخ الجزائر الحديث  ما بين 
ق16- ق19 م تطبيق الجناح 

A القاعة 6 (د. بوتدارة)

تاريخ وحضارة المغرب القديم  
2 تطبيق الجناح A القاعة 8 

(دة. باحمان)

االث

الثاء ال
ة  اض ة م ان ولة الع ال

ة  م) (وح رج هـ (د. رم ال

ة) ا اس

ي  قافي  ال ائ ال خ ال تار

رج  ة ال اض عاص 2 م وال

ة) ة أساس ا) (وح ا هـ (د.

زائ  خ ال ادر تار م

م)  رج هـ (د. رم ة ال اض م

ة) ه ة م (وح

ي  ما ب  ائ ال خ ال تار

ة  اض ق16- ق19 م م

سى)  رج هـ (د.ب م ال

ة) ة أساس (وح

ة  اض ة م ا  ا جغ

ة  رج هـ (أ. مع ) (وح ال

ة) أف

االرعاء
ة ال  ة وتق ه م

رج هـ  ة ال اض ي 2 م ار ال

ة) ه ة م الي) (وح  (د. بل

ب الق   غ ارة ال خ وح تار

رج هـ  ة ال اض 2 م

ة) ة أساس ارة) (وح غ (دة.ب

ة  اض عاص م ي ال العال الع

ة  ) (وح سع رج هـ (د.ب ال

ة) ا اس

ب  غ ارة ال خ وح تار

ة  اض ل م اإلسالمي واألن

ة  ) (وح غ رج هـ (د. م ال

ة) أساس

ال
لغة أجنبية 2 تطبيق 

القاعة 7 (أة. بوبكري)  
السنة الثانية تاريخ ف4

تاريخ وحضارة المغرب 
اإلسالمي واألندلس تطبيق 

الجناح A القاعة 5 (د. مرغيت)

ع/ رئيس القسم

الفوج الرابع 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
الثانية ليسانس تاريخ



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

االح
تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس تطبيق 
الجناح A القاعة 2 (أ. صديقي)

لغة أجنبية 2 تطبيق القاعة 16 
(أة. بوبكري)

تاريخ وحضارة المغرب القديم  
2 تطبيق الجناح A القاعة 2 

(دة. باحمان)

منهجية وتقنية البحث 
 A التاريخي 2 تطبيق الجناح

القاعة 16 (د.ة. خالدي)

تاريخ الجزائر الثقافي  الحديث 
 A والمعاصر 2 تطبيق الجناح
القاعة 8 (أ. أمحمد جعفري)

تاريخ الجزائر الحديث  ما 
بين ق16- ق19 م تطبيق 
الجناح A القاعة 6 (د. بن 

موسى)

االث

الثاء ال
ة  اض ة م ان ولة الع ال

ة  م) (وح رج هـ (د. رم ال

ة) ا اس

ي  قافي  ال ائ ال خ ال تار

رج  ة ال اض عاص 2 م وال

ة) ة أساس ا) (وح ا هـ (د.

زائ  خ ال ادر تار م

م)  رج هـ (د. رم ة ال اض م

ة) ه ة م (وح

ي  ما ب  ائ ال خ ال تار

ة  اض ق16- ق19 م م

سى)  رج هـ (د.ب م ال

ة) ة أساس (وح

ة  اض ة م ا  ا جغ

ة  رج هـ (أ. مع ) (وح ال

ة) أف

االرعاء
ة ال  ة وتق ه م

رج هـ  ة ال اض ي 2 م ار ال

ة) ه ة م الي) (وح  (د. بل

ب الق   غ ارة ال خ وح تار

رج هـ  ة ال اض 2 م

ة) ة أساس ارة) (وح غ (دة.ب

ة  اض عاص م ي ال العال الع

ة  ) (وح سع رج هـ (د.ب ال

ة) ا اس

ب  غ ارة ال خ وح تار

ة  اض ل م اإلسالمي واألن

ة  ) (وح غ رج هـ (د. م ال

ة) أساس

ال

ع/ رئيس القسم

الفوج الخامس 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
الثانية ليسانس تاريخ



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

لغة أجنبية 2 تطبيق القاعة 16 االح
(أة. بوبكري)

تاريخ وحضارة المغرب 
اإلسالمي واألندلس تطبيق 

الجناح A القاعة 2 (أ. صديقي)

منهجية وتقنية البحث 
 A التاريخي 2 تطبيق الجناح
القاعة7 (دة . خالدي)  السنة 

الثانية تاريخ

تاريخ الجزائر الثقافي  
الحديث والمعاصر 2 تطبيق 

الجناح A القاعة 8 (أ. 
أمحمد جعفري)

االث
تاريخ وحضارة المغرب القديم  
2 تطبيق الجناح A القاعة 2 

(دة. حالة)

تاريخ الجزائر الحديث  ما بين 
ق16- ق19 م تطبيق الجناح 
A القاعة 2 (د. بن موسى)

الثاء ال
ة  اض ة م ان ولة الع ال

ة  م) (وح رج هـ (د. رم ال

ة) ا اس

ي  قافي  ال ائ ال خ ال تار

رج  ة ال اض عاص 2 م وال

ة) ة أساس ا) (وح ا هـ (د.

زائ  خ ال ادر تار م

م)  رج هـ (د. رم ة ال اض م

ة) ه ة م (وح

ي  ما ب  ائ ال خ ال تار

ة  اض ق16- ق19 م م

سى)  رج هـ (د.ب م ال

ة) ة أساس (وح

ة  اض ة م ا  ا جغ

ة  رج هـ (أ. مع ) (وح ال

ة) أف

االرعاء
ة ال  ة وتق ه م

رج هـ  ة ال اض ي 2 م ار ال

ة) ه ة م الي) (وح  (د. بل

ب الق   غ ارة ال خ وح تار

رج هـ  ة ال اض 2 م

ة) ة أساس ارة) (وح غ (دة.ب

ة  اض عاص م ي ال العال الع

ة  ) (وح سع رج هـ (د.ب ال

ة) ا اس

ب  غ ارة ال خ وح تار

ة  اض ل م اإلسالمي واألن

ة  ) (وح غ رج هـ (د. م ال

ة) أساس

ال

ع/ رئيس القسم

الفوج السادس 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
الثانية ليسانس تاريخ



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

لغة أجنبية 2 تطبيق القاعة 16 االح
(أة. بوبكري)

تاريخ وحضارة المغرب 
اإلسالمي واألندلس تطبيق 

الجناح A القاعة 2 (أ. 
صديقي)

تاريخ الجزائر الثقافي  الحديث 
 A والمعاصر 2 تطبيق الجناح

القاعة 6 (د.عومري)

منهجية وتقنية البحث 
التاريخي 2 تطبيق الجناح 
A القاعة 7 (دة . خالدي)

االث
تاريخ الجزائر الحديث  ما بين 
ق16- ق19 م تطبيق الجناح 
A القاعة 15 (د. بن موسى)

تاريخ وحضارة المغرب القديم  
2 تطبيق الجناح A القاعة 15 

(دة. حالة)

الثاء ال
ة  اض ة م ان ولة الع ال

ة  م) (وح رج هـ (د. رم ال

ة) ا اس

ي  قافي  ال ائ ال خ ال تار

رج  ة ال اض عاص 2 م وال

ة) ة أساس ا) (وح ا هـ (د.

زائ  خ ال ادر تار م

م)  رج هـ (د. رم ة ال اض م

ة) ه ة م (وح

ي  ما ب  ائ ال خ ال تار

ة  اض ق16- ق19 م م

سى)  رج هـ (د.ب م ال

ة) ة أساس (وح

ة  اض ة م ا  ا جغ

ة  رج هـ (أ. مع ) (وح ال

ة) أف

االرعاء
ة ال  ة وتق ه م

رج هـ  ة ال اض ي 2 م ار ال

ة) ه ة م الي) (وح  (د. بل

ب الق   غ ارة ال خ وح تار

رج هـ  ة ال اض 2 م

ة) ة أساس ارة) (وح غ (دة.ب

ة  اض عاص م ي ال العال الع

ة  ) (وح سع رج هـ (د.ب ال

ة) ا اس

ب  غ ارة ال خ وح تار

ة  اض ل م اإلسالمي واألن

ة  ) (وح غ رج هـ (د. م ال

ة) أساس

ال

ع/ رئيس القسم

الفوج السابع 

السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة 
الثانية ليسانس تاريخ



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                 السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

االح

البيبليوغرافيا 
والوابوغرافيا 

المتخصصة محاضرة 
مدرج ابن خلدون(دة. 
زايدي) (وحدة أساسية)

نظريات اإلعالم 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. أبالحبيب 
عبدالقادر) (وحدة 

استكشافية)

لغات التوثيق 2- 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. أبالحبيب) 

(وحدة أساسية)

تكنولوجيا المعلومات 
والتوثيق 2- 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. ع. 

أبالحبيب )  (وحدة 
منهجية)

المؤسسات األرشيفية 
في الجزائر محاضرة 
مدرج ابن خلدون (أ. 
ح. أبالحبيب) (وحدة 

أساسية)

الوصف المقنن 
لألوعية غير 

المطبوعة تطبيق 
 A القاعة 5 الجناح
(أ. حمزة أبالحبيب)

االث

الثاء ال
لغات التوثيق 2-  
تطبيق القاعة 5 

(أ.ابالحبيب)

المؤسسات األرشيفية 
في الجزائر تطبيق 
 A القاعة 6 الجناح

(أ. ح. أبالحبيب)

صيانة وترميم 
المخطوطات محاضرة 
مدرج ابن خلدون (د. 
حاج قويدر) (وحدة 

أساسية)

مناهج وتقنيات 
البحث -2- محاضرة 
مدرج ابن خلدون  
(دةة. كوار) (وحدة 

منهجية)

تكنولوجيا المعلومات 
والتوثيق  -2 تطبيق 
االجناح A القاعة 2 

(دةة. كوار)

إعالم آلي وثائقي -2-
 تطبيق (وحدة 
أفقية)(أ. ع. 

أبالحبيب ) القاعة 
01 الطابق األول 
المكتبة المركزية

االرعاء

ال

البيبليوغرافيا 
والوابوغرافيا 

المتخصصة (دة. 
زايدي) تطبيق القاعة 

A 01 الجناح

صيانة وترميم 
الوثائق 

والمخطوطات تطبيق 
 A القاعة 1 الجناح

(د. حاج قويدر)

فرنسية القاعة 01 
(دة. زايدي) (وحدة 

أفقيية)

ع/ رئيس القسم

                 الفوج األول 

                   السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

ة استعمال الزمن السنة ثاني
تليسانس مكتبات ومعلوما



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                   السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

االح

البيبليوغرافيا 
والوابوغرافيا 

المتخصصة محاضرة 
مدرج ابن خلدون(دة. 
زايدي) (وحدة أساسية)

نظريات اإلعالم 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. أبالحبيب 
عبدالقادر) (وحدة 

استكشافية)

لغات التوثيق 2- 
محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. أبالحبيب) 

(وحدة أساسية)

تكنولوجيا المعلومات 
والتوثيق 2- 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. أبالحبيب 
ع)  (وحدة منهجية)

المؤسسات األرشيفية 
في الجزائر محاضرة 
مدرج ابن خلدون (أ. 
ح. أبالحبيب) (وحدة 

أساسية)

إعالم آلي وثائقي -2-
 تطبيق (وحدة 
أفقية)(أ. ع. 

أبالحبيب ) القاعة 
16 الطابق األول 
المكتبة المركزية

االث

الثاء ال
المؤسسات األرشيفية 
في الجزائر تطبيق 

القاعة 6 الجناح A (أ. 
ح. أبالحبيب)

لغات التوثيق 2-  
تطبيق القاعة 5 

(أ.ابالحبيب)

صيانة وترميم 
المخطوطات محاضرة 
مدرج ابن خلدون (د. 
حاج قويدر) (وحدة 

أساسية)

مناهج وتقنيات 
البحث -2- محاضرة 
مدرج ابن خلدون  
(دةة. كوار) (وحدة 

منهجية)

الوصف المقنن 
لألوعية غير 

المطبوعة تطبيق 
القاعة 6 الجناح A (أ. 

حمزة أبالحبيب)

االرعاء

ال
تكنولوجيا المعلومات 
والتوثيق  -2 تطبيق 
االجناح A القاعة 2 

(دةة. كوار)

البيبليوغرافيا 
والوابوغرافيا 

المتخصصة (دة. 
زايدي) تطبيق القاعة 

A 2 الجناح

صيانة وترميم الوثائق 
والمخطوطات تطبيق 

القاعة 2 الجناح A (د. 
حاج قويدر)

فرنسية القاعة 2 
(دة. زايدي) (وحدة 

أفقيية)

               الفوج الثاني 

                       السداسي الرابع
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

ة استعمال الزمن السنة ثاني
ليسانس مكتبات ومعلومات



رئيس القسم



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021
الفوج األولكلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل
ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
منهجية البحث في التاريخ 
تطبيق الجناح A القاعة 5 

(د.برمكي)

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 

 A الكونغو تطبيق الجناح
القاعة 5 (أ. عاللي)

الحياة العلمية والثقافية في 
غرب إفريقيا تطبيق الجناح 
A القاعة 05 (د. الفضة)

تاريخ امبراطورية 
األشنتي وبوغندا تطبيق 
الجناح A القاعة 5 (أ. 

هداجي)

وسائط اتصال تطبيق 
الجناح A القاعة 01 (أ.د 

موالي)

مصادر تاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء في 
العصور الوسطى 

والحديثة تطبيق الجناح 
A القاعة 5 (أ. بن عراج)

االح

لغة أجنبية تطبيق الجناح االث
A القاعة 05  (أ.د عبو)

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء تطبيق 
الجناح A القاعة 05 (د. 

الفاطمي)

تاريخ امبراطورية األشنتي 
وبوغندا محاضرة مدرج 
ابن خلدون (أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

تاريخ امبراطورية 
األشنتي وبوغندا 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

الثاء ال

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 
الكونغو محاضرة النكتبة 

المركزية ق1 (أ. د بعثمان) 
وحدة أساسية

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 

الكونغو محاضرة 
مالمكتبة المركزية ق1 (أ. 
د بعثمان) وحدة أساسية

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء محاضرة 
المكتبة المركزية ق1 (أ. 

علون)

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء محاضرة 
المكتبة المركزية ق1 (أ. 

علون)

منهجية البحث في التاريخ 
محاضرة مدرج ابن خلدون 

(أ.د احوتية) (وحدة 
منهجية)

منهجية البحث في 
التاريخ محاضرة مدرج 
ابن خلدون (أ.د حوتية) 

(وحدة منهجية)

عاء األر

ال

مصادر تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء في العصور 

الوسطى والحديثة محاضرة 
مدرج ابن خلدون (أ. د 

بعثمان)

مصادر تاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء في 
العصور الوسطى 

والحديثة محاضرة مدرج 
ابن خلدون(أ. د بعثمان)

الحياة العلمية والثقافية في 
غرب إفريقيا محاضرة 

المكتبة المركزية ق01 (د. 
بابا) وحدة أساسية

الحياة العلمية والثقافية 
في غرب إفريقيا محاضرة 
المكتبة المزكزية ق1 (د. 

بابا) وحدة أساسية

جغرافية إفريقيا البشرية 
محاضرة مدرج ابن خلدون 

ق1(د. حامد لمين)

ع/ رئيس القسم

السداسي الثاني
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة اولى 
افريقيا جنوب ماستر 



السنة الجامعية 2021/2022الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                          السنة الجامعية

الدفعة الثانيةكلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية
قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
الحياة العلمية والثقافية في 
غرب إفريقيا تطبيق الجناح 

A القاعة 6 (أ. سعيدي)

منهجية البحث في التاريخ 
تطبيق الجناح A القاعة 

6 (د.برمكي)

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 

 A الكونغو تطبيق الجناح
القاعة 6 (أ. عاللي)

مصادر تاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء في 
العصور الوسطى 

والحديثة تطبيق الجناح 
A القاعة 6 (أ. جعفري 

محمد)

تاريخ امبراطورية األشنتي 
 A وبوغندا تطبيق الجناح

القاعة 6 (أ. هداجي)

وسائط اتصال تطبيق 
الجناح A القاعة 01 (أ.د 

موالي)

لغة أجنبية تطبيق الجناح A االث
القاعة 01  (أ.د عبو)

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء تطبيق 

الجناح A القاعة 01 (د.  
الفاطمي)

تاريخ امبراطورية األشنتي 
وبوغندا محاضرة مدرج 
ابن خلدون (أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

تاريخ امبراطورية 
األشنتي وبوغندا 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

الثاء ال

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 

الكونغو محاضرة المكتبة 
المركزية(أ. د بعثمان) وحدة 

أساسية

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 

الكونغو محاضرة المكتبة 
المركزية (أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء محاضرة 
المكتبة المركزية ق1 (أ. 

علون)

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء محاضرة 
المكتبة المركزية ق1 (أ. 

علون)

منهجية البحث في التاريخ 
محاضرة المكتبة 

المركزية(أ.د احوتية) 
(وحدة منهجية)

منهجية البحث في 
التاريخ محاضرة المكتبة 
المركزية (أ.د حوتية) 

(وحدة منهجية)

عاء االر

ال

مصادر تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء في العصور 

الوسطى والحديثة محاضرة 
مدرج ابن خلدون (أ. د 

بعثمان)

مصادر تاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء في 
العصور الوسطى 

والحديثة محاضرة مدرج 
ابن خلدون(أ. د بعثمان)

الحياة العلمية والثقافية في 
غرب إفريقيا محاضرة 

مدرج ابن خلدون(د. بابا) 
وحدة أساسية

الحياة العلمية والثقافية 
في غرب إفريقيا محاضرة 
مدرج ابن خلدون (د. بابا) 

وحدة أساسية

جغرافية إفريقيا البشرية 
محاضرة مدرج ابن خلدون 

ق1(د. حامد لمين)

ع/ رئيس القسم

                     السداسي الثاني

 
                        الفوج الثاني

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

 استعمال الزمن السنة
ا أولى ماستر إفريقي



السنة الجامعية 2021/2022الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                          السنة الجامعية

الدفعة الثانيةكلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية
قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
تاريخ امبراطورية 

المونوموطابا ومملكتي 
 A الكونغو تطبيق الجناح

القاعة 07 (أ. عاللي)

الحياة العلمية والثقافية 
في غرب إفريقيا تطبيق 
الجناح A القاعة 07 (أ. 

سعيدي)

منهجية البحث في التاريخ 
تطبيق الجناح A القاعة 7 

(د.برمكي)

وسائط اتصال تطبيق 
الجناح A القاعة 01 (أ.د 

موالي)

مصادر تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء في العصور 

الوسطى والحديثة تطبيق 
الجناح A القاعة 7 (أ. 

جعفري محمد)

تاريخ امبراطورية 
األشنتي وبوغندا تطبيق 
الجناح A القاعة 7 (أ. 

هداجي)

لغة أجنبية تطبيق الجناح A االث
القاعة 15 (أ.د عبو)

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء تطبيق 
الجناح A القاعة 15 (د. 

الفاطمي)

تاريخ امبراطورية األشنتي 
وبوغندا محاضرة مدرج 
ابن خلدون (أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

تاريخ امبراطورية 
األشنتي وبوغندا 

محاضرة مدرج ابن 
خلدون (أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

الثاء ال

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 

الكونغو محاضرة المكتبة 
المركزية(أ. د بعثمان) وحدة 

أساسية

تاريخ امبراطورية 
المونوموطابا ومملكتي 
الكونغو محاضرةالمكتبة 
المركزية(أ. د بعثمان) 

وحدة أساسية

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء محاضرة 
المكتبة المركزية ق1 (أ. 

علون)

انتشار اإلسالم في أفريقيا 
جنوب الصحراء محاضرة 
المكتبة المركزية ق1 (أ. 

علون)

منهجية البحث في التاريخ 
محاضرة المكتبة المركزية 
ق 1(أ.د احوتية) (وحدة 

منهجية)

منهجية البحث في 
التاريخ محاضرة 

مالمكتبة المركزية ق1 
(أ.د حوتية) (وحدة 

منهجية)

عاء االر

ال

مصادر تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء في العصور 

الوسطى والحديثة محاضرة 
مدرج ابن خلدون (أ. د 

بعثمان)

مصادر تاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء في 
العصور الوسطى 

والحديثة محاضرة مدرج 
ابن خلدون(أ. د بعثمان)

الحياة العلمية والثقافية في 
غرب إفريقيا محاضرة 

مدرج ابن خلدون (د. بابا) 
وحدة أساسية

الحياة العلمية والثقافية 
في غرب إفريقيا محاضرة 
مدرج ابن خلدون (د. بابا) 

وحدة أساسية

جغرافية إفريقيا البشرية 
محاضرة مدرج ابن خلدون 

ق1(د. حامد لمين)

ع/ رئيس القسم

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

 
                        الفوج الثالث
                     السداسي الثاني

 استعمال الزمن السنة
ا أولى ماستر إفريقي



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                                    السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
ف  اج ال ت وخ

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس ) ا(وح (أة. ك

ف  اج ال ت وخ

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس ) ا(وح (أة. ك

ة  ائ ق ف االس ال

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس وق ) (وح (د.ع

ة  ائ ق ف االس ال

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس وق ) (وح (د.ع

رج اب  ة م اض اب م ة لل ا ال

ة  ي)(وح ا ون (أ  خل

ة) أساس

رج  ة م اض اب م ة لل ا ال

ة  ي) (وح ا ون (أ  اب خل

ة) أساس

االث

الثاء ال
رج  ة م اض ة م ا راه ا ق

ة  اور (وح ون (د. م اب خل

ة) ا اس

ف   اج ال ت وخ

اح A القاعة 16  ت ال

( (أة. ك

االتجاهات البحثية الحديثة 
في الصحافة تطبيق الجناح 
A القاعة 16 (أ.عكرامي)

ة ت  ائ ق ف االس ال

اح A القاعة 16 (أة.  ال

ي) ح

افة- ات ال عات وأخال ت

اح A القاعة  2- ت ال

ن 16(أ. ت

رج  ة م اض رة م ثقافة ال

ة  اعي) وح ون (د. اس اب خل

ة) ا اس

االرعاء

ث  ة في  اهج ال ال

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  ) (وح ون (د. در خل

ة) ه م

ث  ة في  اهج ال ال

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  ) (وح ون (د. در خل

ة) ه م

ات  عات وأخال ت

ة  اض افة-2- م ال

ون  رج اب خل م

ة  س) (وح ل (د.أرج

ة) أساس

ات  عات وأخال ت

رج  ة م اض افة-2- م ال

س)  ل ون (د. ارج اب خل

ة) ة أساس (وح

ة في  ي ة ال اهات ال االت

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  اش) (وح ون (د. كع خل

ة) ه م

ة في  ي ة ال اهات ال االت

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  اش) (وح ون (د. كع خل

ة) ه م

اللغة أجنبية تطبيق الجناح A ال
القاعة 16 (د.دريم)

المناهج الكمية في بحوث 
 A الصحافة تطبيق الجناح

القاعة 16 (أ. بونعامة)

اح  اب ت ال ة لل ا ال

A القاعة 16 (د. سهلي)

ع/ رئيس القسم

              الفوج األول 

السداسي الثاني
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

 األولىاستعمال الزمن السنة 
ماستر صحافة



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                                    السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
ف  اج ال ت وخ

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس ) ا(وح (أة. ك

ف  اج ال ت وخ

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس ) ا(وح (أة. ك

ة  ائ ق ف االس ال

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس وق ) (وح (د.ع

ة  ائ ق ف االس ال

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس وق ) (وح (د.ع

رج اب  ة م اض اب م ة لل ا ال

ة  ي)(وح ا ون (أ  خل

ة) أساس

رج  ة م اض اب م ة لل ا ال

ة  ي) (وح ا ون (أ  اب خل

ة) أساس

االث

الثاء ال
رج  ة ال اض ة م ا راه ا ق

ة  اور) (وح هـ (د. م

ة) ا اس

االتجاهات البحثية الحديثة في 
 A الصحافة تطبيق الجناح

القاعة 7 (أ. عكرامي)

ف   اج ال ت وخ

اح A القاعة 8  ت ال

( (أة. ك

ات  عات وأخال ت

اح  افة-2- ت ال ال

دة) A القاعة 08 (أ. مق

ة ت  ائ ق ف االس ال

اح A القاعة 08 (أة.  ال

ي) ح

رج  ة م اض رة م ثقافة ال

ة  اعي) وح ون (د. اس اب خل

ة) ا اس

االرعاء

ث  ة في  اهج ال ال

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  ) (وح ون (د. در خل

ة) ه م

ث  ة في  اهج ال ال

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  ) (وح ون (د. در خل

ة) ه م

ات  عات وأخال ت

ة  اض افة-2- م ال

ون (د.  رج اب خل م

ة) ة أساس س) (وح ل ارج

ات  عات وأخال ت

رج  ة م اض افة-2- م ال

س)  ل ون (د. ارج اب خل

ة) ة أساس (وح

ة في  ي ة ال اهات ال االت

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  اش) (وح ون (د. كع خل

ة) ه م

ة في  ي ة ال اهات ال االت

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  اش) (وح ون (د. كع خل

ة) ه م

ال
 A اح اب ت ال ة لل ا ال

القاعة 08 (أ.سهلي)
 A اللغة أجنبية تطبيق الجناح

القاعة 08 (د.دريم)

المناهج الكمية في بحوث 
 A الصحافة تطبيق الجناح

القاعة 08 (أ.بونعامة)

ع/ رئيس القسم

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

السداسي الثاني

              الفوج الثاني 
تر األولى ماس  استعمال الزمن السنة
صحافة



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                                                                    السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
ف  اج ال ت وخ

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس ) ا(وح (أة. ك

ف  اج ال ت وخ

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس ) ا(وح (أة. ك

ة  ائ ق ف االس ال

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس وق ) (وح (د.ع

ة  ائ ق ف االس ال

ون  رج اب خل ة م اض م

ة) ة أساس وق ) (وح (د.ع

رج اب  ة م اض اب م ة لل ا ال

ة  ي)(وح ا ون (أ  خل

ة) أساس

رج  ة م اض اب م ة لل ا ال

ة  ي) (وح ا ون (أ  اب خل

ة) أساس

االث

الثاء ال
رج  ة ال اض ة م ا راه ا ق

ة  اور) (وح هـ (أ. د م

ة) ا اس

ات  عات وأخال ت

اح  افة-2- ت ال ال

A القاعة 08 (د. خالي.خ)

ة  ائ ق ف االس ال

اح A القاعة 5  ت ال

ي) (أة. ح

ف   اج ال ت وخ

اح A القاعة 05  ت ال

( (أة. ك

االتجاهات البحثية الحديثة في 
 A الصحافة تطبيق الجناح

القاعة 05 (أ.عكرامي

رج  ة م اض رة م ثقافة ال

ة  اعي) وح ون (د. اس اب خل

ة) ا اس

االرعاء

ث  ة في  اهج ال ال

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  ) (وح ون (د. در خل

ة) ه م

ث  ة في  اهج ال ال

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  ) (وح ون (د. در خل

ة) ه م

ات  عات وأخال ت

ة  اض افة-2- م ال

ون  رج اب خل م

ة  س) (وح ل (د.ارج

ات  عات وأخال ت

رج  ة م اض افة-2- م ال

س)  ل ون (د. ارج اب خل

ة) ة أساس (وح

ة في  ي ة ال اهات ال االت

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  اش) (وح ون (د. كع خل

ة) ه م

ة في  ي ة ال اهات ال االت

رج اب  ة م اض افة م ال

ة  اش) (وح ون (د. كع خل

ة) ه م

ال
المناهج الكمية في بحوث 
 A الصحافة تطبيق الجناح

القاعة 15 (أ.بونعامة)

اح  اب ت ال ة لل ا ال

A القاعة 15 (أ.سهلي)
اللغة أجنبية تطبيق الجناح 

A القاعة 15 (أ. دريم)

ع/ رئيس القسم

              الفوج الثالث 

السداسي الثاني
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

ر استعمال الزمن السنة األولى ماست
صحافة



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
منهجية البحث وتقنياته 

محاضرة المدرج هـــ  (أ. 
د.جاليلي) (وحدة منهجية)

منهجية البحث وتقنياته 
محاضرة المدرج هــ        
       (أ. د.جاليلي) (وحدة 

منهجية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أد.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أ.د.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أ.د.بوعريوة) (وحدة 
أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 
(د.بوعريوة) (وحدة 

أساسية)

االح
تاريخ الجزائر المعاصر2 

تطبيق الجناح A القاعة 15 
(د.بوعريوة)

نصوص تاريخية تطبيق 
الجناح A القاعة 15 (أ. 

صديقي)

تاريخ تونس المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 15 

 (د.ة. اباللي)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
تطبيق الجناح A القاعة 

13  (د. شاري)

تاريخ المغرب األقصى 
 A المعاصر2 تطبيق الجناح

القاعة 15 (د.طموز)

منهجية البحث وتقنياته 
تطبيق الجناح A القاعة 

15 (د.حمادو)

االث
تاريخ المغرب األقصى 

المعاصر2 محاضرة المدرج 
هـ (د.بلبالي) (وحدة أساسية)

تاريخ المغرب األقصى 
المعاصر2 محاضرة 
المدرج هـ (د.بلبالي) 

(وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

الثاء وسائط اتصال تطبيق القاعة ال
15 جناح A (د. سهلي

لغة أجنبية1 تطبيق 
الجناح A القاعة 15(د. 

بن دارة)

تاريخ الصحافة في المغرب 
العربي محاضرة مدرج ابن 

خلدون (أ. د مرغيت) (وحدة 
استكشافية)

عاء االر

ع/ رئيس القسم

الفوج األول 

السداسي الثاني
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

اولى استعمال الزمن السنة 
ماستر مغرب عربي معاصر 



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
منهجية البحث وتقنياته 

محاضرة المدرج هـــ  (أ. 
د.جاليلي) (وحدة منهجية)

منهجية البحث وتقنياته 
محاضرة المدرج هــ        
       (أ. د.جاليلي) (وحدة 

منهجية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أد.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أ.د.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 
(أد.بوعريوة) (وحدة 

أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 
(أد.بوعريوة) (وحدة 

أساسية)

االح
نصوص تاريخية تطبيق 
الجناح A القاعة 7 (د. 

صديقي )

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

7 (أ.د.بوعريوة)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
تطبيق الجناح A القاعة 7  

(د. شاري)

تاريخ تونس المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

7  (أ. حرمة.ع)

منهجية البحث وتقنياته 
تطبيق الجناح A القاعة 2 

(د.حمادو)

تاريخ المغرب األقصى 
المعاصر2 تطبيق الجناح 
A القاعة 2 (أ. طاهري)

االث
تاريخ المغرب األقصى 

المعاصر2 محاضرة المدرج 
هـ (د.بلبالي) (وحدة أساسية)

تاريخ المغرب األقصى 
المعاصر2 محاضرة 
المدرج هـ (د.بلبالي) 

(وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

الثاء لغة أجنبية1 تطبيق الجناح ال
A القاعة 7(د. بن دارة)

وسائط اتصال تطبيق 
القاعة 2 جناح A (د. 

سهلي)

تاريخ الصحافة في المغرب 
العربي محاضرة مدرج ابن 

خلدون (أ. د مرغيت) (وحدة 
استكشافية)

عاء االر

ع/ رئيس القسم

السداسي الثاني

الفوج الثاني 

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة اولى 
ماستر مغرب عربي معاصر 



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
منهجية البحث وتقنياته 

محاضرة المدرج هـــ  (أ. 
د.جاليلي) (وحدة منهجية)

منهجية البحث وتقنياته 
محاضرة المدرج هــ        
       (أ. د.جاليلي) (وحدة 

منهجية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أد.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أ.د.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أ.د.بوعريوة) (وحدة 
أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 
(د.بوعريوة) (وحدة 

أساسية)

االح
تاريخ تونس المعاصر2 

تطبيق الجناح A القاعة 1  
(أ.د عبد هللا خي)

منهجية البحث وتقنياته 
تطبيق الجناح A القاعة 

1 (أ.د.جاليلي)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 1 

(أ.د.بوعريوة)

نصوص تاريخية تطبيق 
الجناح A القاعة 1 (د. 

صديقي)

تاريخ المغرب األقصى 
 A المعاصر2 تطبيق الجناح

القاعة 1 (أ .طاهري)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
تطبيق الجناح A القاعة 1 

 (أ.بلعروسي).

االث
تاريخ المغرب األقصى 

المعاصر2 محاضرة المدرج 
هـ (د.بلبالي) (وحدة أساسية)

تاريخ المغرب األقصى 
المعاصر2 محاضرة 
المدرج هـ (د.بلبالي) 

(وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

الثاء وسائط اتصال تطبيق القاعة ال
1 جناح A (د. سهلي)

لغة أجنبية1 تطبيق 
الجناح A القاعة 1(د. بن 

دارة)

تاريخ الصحافة في المغرب 
العربي محاضرة مدرج ابن 
خلدون(أ. د مرغيت) (وحدة 

استكشافية)

عاء االر

ع/ رئيس القسم

الفوج الثالث 

السداسي الثاني
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

 استعمال الزمن السنة اولى
ماستر مغرب عربي معاصر 



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة الجامعية: 2022/2021

كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

الدفعة الثانيةقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 14:30-13:3015:30-12:3014:30-11:3013:30-10:3012:30 - 9:3011:30 - 8:3010:30 - 7:309:30 - 8:30األ

ال
منهجية البحث وتقنياته 

محاضرة المدرج هـــ  (أ. 
د.جاليلي) (وحدة منهجية)

منهجية البحث وتقنياته 
محاضرة المدرج هــ        
       (أ. د.جاليلي) (وحدة 

منهجية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أد.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ تونس المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أ.د.خي) (وحدة أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 

(أ.د.بوعريوة) (وحدة 
أساسية)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
محاضرة المدرج هـ 
(د.بوعريوة) (وحدة 

أساسية)

االح
منهجية البحث وتقنياته 

تطبيق الجناح A القاعة 8 
(أ.د.جاليلي)

تاريخ تونس المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

8  (أ.د عبد هللا خي)

نصوص تاريخية تطبيق 
الجناح A القاعة 8 (د. 

صديقي)

تاريخ الجزائر المعاصر2 
تطبيق الجناح A القاعة 

13 (أ.د.بوعريوة)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
تطبيق الجناح A القاعة 13  

(د. لمحرزي)

تاريخ المغرب األقصى 
المعاصر2 تطبيق الجناح 
A القاعة 13 (د. طموز)

االث
تاريخ المغرب األقصى 

المعاصر2 محاضرة المدرج 
هـ (د.بلبالي) (وحدة أساسية)

تاريخ المغرب األقصى 
المعاصر2 محاضرة 
المدرج هـ (د.بلبالي) 

(وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

تاريخ موريتانيا المعاصر 
محاضرة المدرج هـ (د. 
بوسعيد) (وحدة أساسية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

نصوص تاريخية محاضرة 
المدرج هـ (أ. د جعفري) 

(وحدة منهجية)

الثاء لغة أجنبية1 تطبيق الجناح ال
A القاعة 8(د. بن دارة)

وسائط اتصال تطبيق 
القاعة 15 جناح A (د. 

سهلي)

تاريخ الصحافة في المغرب 
العربي محاضرة مدرج ابن 
خلدون(أ. د مرغيت) (وحدة 

استكشافية)

عاء االر

ع/ رئيس القسم

الفوج الرابع 

السداسي الثاني
ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

استعمال الزمن السنة اولى 
ماستر مغرب عربي معاصر 


