
ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

تاريخ الجزائر المعاصر ال
تطبيق c3  د ختير . ف1

c3 تاريخ الحضارات 
تطبيق  د.حمادو. ف1

الثاء ال

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

لغة أجنبية تطبيق  c03د. بن دارة ف1

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

مدخل إلى علم اآلثار تطبيق 
   c03 د. خلبفة القاعة

الفوج 01

مدارس ومناهج تطبيق 
تطبيق c3  د....... ف1

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

األح
إعالم آلي تطبيق القاعة 
108 (أ. منصوري) ف1 

مركز الحساب

مدخل إلى البيبلوغرافيا تطبيق 
القاعة c09  أ.......

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال 

 c 09 تطبيق القاعة
(د.البركنو) ف1
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2023/2022   

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

ة أدرار كجامعـة أح درا ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اسي أولاس ال
ة  ان م اإلن ة العل كل

م  ة والعل ا واإلج
ج األول امعي الف س ال ال

ة ان م اإلن ق العل



           

ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

تاريخ الحضارات تطبيق ال
c4  د.حمادو ف2

ع/ رئيس القسم

تاريخ الجزائر المعاصر 
تطبيق c4  د. خالدي   ف2

  c4 لغة أجنبية تطبيق  القاعة
د. بن دارة  ف2

  C 04 مدارس ومناهج تطبيق القاعة
د. ........ ف02

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

مدخل إلى علم اآلثار تطبيق 
تطبيق القاعة  c4  د.خليفة 

ف2

الثاء ال

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

األح

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:0014:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

إعالم آلي تطبيق القاعة 108 
(أ. منصوري) ف2 مركز 

الحساب

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
واإلتصال 

تطبيق الجناح04 القاعة 03 
(د.البركنو) ف2

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
تطبيق الجناح04 القاعة 03  

أ.......

ة ان م اإلن    2023/2022ق العل

ك  ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اسي أولاس س
كلية العلوم اإلنسانية 
واإلجتماعية والعلوم 

اإلسالمية
اني ج ال امعي الف س ال ال



ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

ال
 مدخل إلى علم اآلثار 
تطبيق القاعة C09 د 

خليفة ف3

           

ة  ان م اإلن ة العل كل

م  ة والعل ا واإلج

ة اإلسالم

اسي أول ال ك ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اس ة أدرار جامعـة أح درا

امعي س ال ال

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:0014:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

ة ان م اإلن    2023/2022ق العل

مدخل إلى وسائل اإلعالم 
  C09 واإلتصال تطبيق القاعة

د...... ف3

مدخل إلى البيبلوغرافيا تطبيق القاعة 
C09  د......

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

لغة أجنبية تطبيق c 9 د. 
بن دارة  ف3

مدارس ومناهج تطبيق   الجناح 03 
القاعة 03(أ. باحمد ) ف 03

الثاء ال

ع/ رئيس القسم

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

ال ج ال  الف

تاريخ الحضارات تطبيق 
c9  د.حمادو  ف3

األح
إعالم آلي تطبيق القاعة 

108 (أ. منصوري) 
ف3 مركز الحساب

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

تاريخ الجزائر المعاصر 
تطبيق  د.خالدي) الجناح 

03 القاعة 03 ف 03



ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

تاريخ الحضارات تطبيق ال
c 10  د. حديدي  ف4

ع/ رئيس القسم

ة أدرار كجامعـة أح درا ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اسي أولاس ال
ة  ان م اإلن ة العل كل

م  ة والعل ا واإلج

ة اإلسالم

ع ا ج ال امعي الف س ال ال

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

مدخل إلى علم اآلثار تطبيق 
c10  أ. هدي ف4

مدخل إلى وسائل اإلعالم واإلتصال 
تطبيق القاعة C10  د...... ف3

مدخل إلى البيبلوغرافيا تطبيق 
القاعة C10  د......

تاريخ الجزائر المعاصر 
  c 10 تطبيق د.  القاعة

ختير ف04

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

الثاء ال
لغة أجنبية تطبيق الجناح 
03 القاعة 04(د.بن دارة) 

ف 04

مدارس ومناهج تطبيق الجناح 
03 القاعة 04(أ. دهالسي) ف 

04

إعالم آلي تطبيق القاعة 
108 (أ. منصوري) ف4 

مركز الحساب

األح

ة ان م اإلن    2023/2022ق العل

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:0014:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30



ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

ال
مدخل إلى علم اآلثار 
تطبيق c 11  أ. هدي 

ف5

ع/ رئيس القسم

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

تاريخ الحضارات تطبيق 
القاعة c 11  د. حديدي ف5

تاريخ الجزائر المعاصر تطبيق 
c11  د. ختير ف5

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
تطبيق القاعة c 11  د. 

..... ف5

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

الثاء ال
مدارس ومناهج تطبيق   
الجناح 03 القاعة 12 (د. 

دهالسي.) ف 05

لغة أجنبية تطبيق الجناح 03 
القاعة 12 (د. بن دارة ) ف 

05

مدخل إلى وسائل االعالم واالتصال 
تطبيق الجناح 03 القاعة 12 (.....) ف 

05

إعالم آلي تطبيق القاعة 108 
(أ. منصوري) ف5 مركز 

الحساب

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:0014:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

األح

ة أدرار كجامعـة أح درا ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اسي أولاس ال
ة  ان م اإلن ة العل كل

م  ة والعل ا واإلج
ام ج ال امعي الف س ال ال

ة ان م اإلن    2023/2022ق العل



ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

ال

ع/ رئيس القسم

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
تطبيق القاعة c 12  د. 

..... ف6

مدخل إلى علم اآلثار تطبيق 
القاعة c 12  أ. ..... ف4

تاريخ الجزائر المعاصر تطبيق c12  د. 
ختير ف6

 c ارات ت خ ال تار

ي ف6 12  د. ح

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

الثاء ال

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال تطبيق الجناح 
03 القاعة 03 (......) ف 

05

مدارس ومناهج تطبيق   
الجناح 03 القاعة 03 (د 

سالمي.) ف 05

لغة أجنبية تطبيق الجناح 03 القاعة  
03(د. بن دارة ) ف 06

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

إعالم آلي تطبيق القاعة 
108 (أ. منصوري) ف6 

مركز الحساب

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:0014:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

األح

ة أدرار كجامعـة أح درا ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اسي أولاس ال
ة  ان م اإلن ة العل كل

م  ة والعل ا واإلج
ادس ج ال امعي الف س ال ال

ة ان م اإلن    2023/2022ق العل



ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

ال
تاريخ الجزائر المعاصر 
تطبيق الجناح 4 القاعة 

01 د ....... ف7

ع/ رئيس القسم

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

لغة أجنبية تطبيق الجناح 4 
القاعة 01 د بن دارة ف7

تاريخ الحضارات تطبيق 
الجناح 4 القاعة 01 د. حديدي 

ف7

مدخل الى البيلوغرافيا تطبيق الجناح 4 
القاعة 01 د........ ف7

مدخل إلى علم اآلثار 
تطبيق الجناح 4 القاعة 

01 أ. هدي ف7

الثاء ال
مدارس ومناهج تطبيق   
الجناح 03 القاعة 12 

(د....) ف 07

إعالم آلي تطبيق القاعة 108 (أ. 
منصوري) ف7 مركز الحساب

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال تطبيق الجناح 
03 القاعة 12 (أ.....) ف 

07

األح

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

ة ان م اإلن    2023/2022ق العل

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:0014:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

ة أدرار كجامعـة أح درا ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اسي أولاس س
ة  ان م اإلن ة العل كل

م  ة والعل ا واإلج
ع ا ج ال امعي الف س ال ال



ق ل

ام األ

االث

عاء األر
تاريخ الحضارات 

محاضرة مدرج (د. 
حديدي)

ال
لغة أجنبية تطبيق الجناح 
4 القاعة 03  د. بن دارة  

ف8

           
ع/ رئيس القسم

مدخل إلى الفلسفة محاضرة 
مدرج ...... (أ. بن عبد 

الكبير)

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال محاضرة مدرج 

....... (د. بايشي)

مدخل إلى علم اآلثار محاضرة 
مدرج .... (د. خليفة)

مدخل إلى مجتمع المعلومات محاضرة 
مدرج ..... (دة. كوار)

الثاء ال

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:0014:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

األح

مدخل الى البيلوغرافيا تطبيق 
الجناح 4 القاعة 03 د........ 

ف8

مدخل إلى وسائل االعالم 
واالتصال تطبيق الجناح 

04القاعة 03 (......) ف 08

تاريخ الحضارات تطبيق الجناح 4 القاعة 
03  د. حديدي  ف8

مدخل إلى علم اآلثار تطبيق 
الجناح 4 القاعة 03 أ. .... 

ف8

مدخل إلى البيبلوغرافيا 
محاضرة مدرج ....... 

(دة. زايدي)

تاريخ الجزائر المعاصر 
محاضرة مدرج .(د. كمون)

مدارس ومناهج محاضرة 
مدرج .... (أ.د. جعفري)

تاريخ الجزائر المعاصر 
تطبيق القاعة C04  د. 

....  ف8

مدارس ومناهج تطبيق     
القاعة C04 (د ....) ف 08

إعالم آلي تطبيق القاعة 108 (أ. 
منصوري) ف8 مركز الحساب

ة أدرار كجامعـة أح درا ع م ة األولى ج مـــــ لل ــــال ال ع اسي أولاس س
ة  ان م اإلن ة العل كل

م  ة والعل ا واإلج
ام ج ال ك الف ع م امعيج س ال ال

ة ان م اإلن    2023/2022ق العل





الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة اجلامعية: 2023/2022
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

األفواج: 1-2-3-4السداسي الثالثقسم العلوم اإلنسانية

ام 17:00-15:3018:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-09:3012:30-08:0011:00-09:30األ
األح

المغرب العربي الحديث 
ق16- ق19م تطبيق  الجناح 
04 القاعة 02 (د. حمادي) 

الفوج1

منهجية وتقنيات البحث 
التاريخي 1 تطبيق الجناح 04 
القاعة 02 (د. ختير) الفوج1

صدر اإلسالم والدولة 
األموية تطبيق الجناح 04 

القاعة 02 (د. ....) الفوج 1

تاريخ الجزائر الثقافي  
الحديث والمعاصر 1 تطبيق 
الجناح 04 القاعة 02 (د. 

بوتدارة) الفوج1

تاريخ وحضارة المغرب 
القديم 1 تطبيق الجناح 04 
القاعة 02 (د. بوغرارة) 

الفوج1

لغة أجنبية تطبيق الجناح 
04 القاعة 02 (د. ....) 

الفوج1

صدر اإلسالم والدولة 
األموية تطبيق لجناح 04 
القاعة 01 (د. خالدي) 

الفوج2

المغرب العربي الحديث ق16- 
ق19م تطبيق  الجناح 04 

القاعة 01 (د.حمادي ) الفوج 
02

منهجية وتقنيات البحث 
التاريخي 1 تطبيق لجناح 
04 القاعة 01 (د. ختير) 

الفوج2

تاريخ وحضارة المغرب 
القديم 1 تطبيق لجناح 

04 القاعة 01 (د. 
بوغرارة) الفوج2

تاريخ الجزائر الثقافي  
الحديث والمعاصر 1 تطبيق 
لجناح 04 القاعة 01 (د. 

بوتدارة) الفوج2

لغة أجنبية تطبيق لجناح 04 
القاعة 01 (د. ....)الفوج 

ف2

تاريخ الجزائر الثقافي  
الحديث والمعاصر 1 تطبيق 

الجناح 03 القاعة 04 (د. 
بوتدارة) ف3

صدر اإلسالم والدولة األموية 
تطبيق الجناح 03 القاعة 04 

(د. خالدي) ف3

تاريخ وحضارة المغرب 
القديم 1 تطبيق الجناح 03 
القاعة 04 (د.  بوغرارة) 

ف3

المغرب العربي الحديث 
ق16- ق19م تطبيق  الجناح 

03 القاعة 04 (د. حمادي) 
ف3

لغة أجنبية تطبيق الجناح 
03 القاعة 04 (د. ....) ف3

منهجية وتقنيات البحث 
التاريخي 1 تطبيق الجناح 
03 القاعة 04 (د. ختير) 

الفوج3

منهجية وتقنيات البحث 
التاريخي 1 تطبيق الجناح 
04 القاعة 03 (د. ختير) 

ف4

تاريخ الجزائر الثقافي  الحديث 
والمعاصر 1 تطبيق الجناح 04 

القاعة 03 (د. بوتدارة) ف4

صدر اإلسالم والدولة 
األموية تطبيق الجناح 04 
القاعة 03 (د. خالدي) ف4

تاريخ وحضارة المغرب 
القديم 1 تطبيق الجناح 04 

القاعة 03 (د.بوغرارة) ف4

المغرب العربي الحديث 
ق16- ق19م تطبيق  الجناح 

04 القاعة 03 (د. حمادي) 
ف4

لغة أجنبية تطبيق الجناح 
04 القاعة 03 (د. ....) ف4

الثاء ال
فلسفة التاريخ محاضرة 
المدرج .... (أ. جعفري 

امحمد )

أوروبا في العصور الوسطى 
محاضرة المدرج ...... 

(دة.حالة)

العالم المعاصر محاضرة 
المدرج....  (د.بوسعيد)

 صدر اإلسالم والدولة
 األموية محاضرة  المدرج

(أ.د.مرغيت) ......

جغرافيا طبيعية محاضرة 
المدرج ....  (أ. معمري)

األرعاء
األربعاء منهجية وتقنيات 

البحث التاريخي 1 
محاضرة d2  (د. بلبالي) ا

تاريخ الجزائر الثقافي  
الحديث والمعاصر 1 

محاضرة  d 02 (د.بابا)

لمغرب العربي الحديث 
ق16- ق19 م محاضرة 

d 02 (د.حمادي)

تاريخ وحضارة 
المغرب القديم 1 

محاضرة d2ـ ( (دة 
بوغرارة)

ع/ رئيس القسم

االث

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

خ استعمال الزمن السنة ثانية ليسانس تاري



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة اجلامعية: 2023/2022
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

األفواج:  3-2-1
ق ل

ام 17:00-15:3018:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-09:3012:30-08:0011:00-09:30األ

االث
منهجية البحث في علوم 

اإلعالم واإلتصال محاضرة 
d02 (دة.كرفيس)

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 1 
محاضرة d02 (دة. سباعي )

اقتصاديات وسائل اإلعالم 
محاضرة d02 (د بايشي )

فنيات التحرير في الصحافة 
 d02 المكتوبة محاضرة

(دة. .كعواش)

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 d02 واإلتصال محاضرة

(د.دريم)

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 1 
تطبيق الجناح 04 القاعة 01 

(د. سباعي) ف1

منهجية البحث في علوم اإلعالم 
واإلتصال 1 تطبيق الجناح 04 
القاعة 01 (د.كرفيس ) ف1

مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 
تطبيق الجناح 04 القاعة 01 

(د.دريم ) ف1

 اقتصاديات وسائل اإلعالم 
تطبيق الجناح 04 القاعة 01 

( أ.يوسفات) ف1

تحليل البيانات الصحفية تطبيق 
الجناح 04 القاعة 01 (د. 

مسعودي ع) ف1

مدخل إلى علوم اإلعالم 
واإلتصال تطبيق الجناح 04 

القاعة 02 (د.دريم ) ف2

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال  1 
تطبيق الجناح 04 القاعة 02 (د. 

اسباعي) ف2

منهجية البحث في علوم اإلعالم 
واإلتصال 1 تطبيق الجناح 04 

القاعة 02 (د.كرفيس) ف3

تحليل البيانات الصحفية تطبيق 
الجناح 04 القاعة 02 (د. 

مسعودي) ف2

اقتصاديات وسائل اإلعالم 
تطبيق الجناح 04 القاعة 02 

(أ. يوسفات ) ف2

منهجية البحث في علوم اإلعالم 
واإلتصال 1 تطبيق الجناح 04 

القاعة 03 (دكرفيس) ف3

مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 
تطبيق الجناح 04 القاعة 03 

(د.دريم) ف3

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 1 
تطبيق الجناح 04 القاعة 03 (د 

سباعي) ف3

اقتصاديات وسائل اإلعالم 
تطبيق الجناح 04 القاعة 03 

(أ. يوسفات) ف3

تحليل البيانات الصحفية  تطبيق 
الجناح 04 القاعة 02 (د. 

جعفري ع) ف3

 c 09 لغة أجنبية تطبيق القاعة
(أة. .....) ف01

فنيات التحرير في الصحافة 
المكتوبة تطبيق القاعة c 09 (د. 

كعواش) ف01

لغة أجنبية تطبيق القاعة c10 (أة. 
.....) ف2

فنيات التحرير في الصحافة 
المكتوبة تطبيق القاعة ؤ 10 (د. 

كعواش) ف2

فنيات التحرير في الصحافة 
المكتوبة تطبيق القاعة c11 (د. 

كعواش) ف3

 c11 ة ت القاعة لغة أج

(أة. ....) ف03

ع/ رئيس القسم

الثاء ال

األرعاء

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

مدخل للعلوم القانونية 
محاضرة d02 (د ..... )

أنثربولوجيا اجتماعية 
 d02 وثقافية محاضرة

(د.....) 

 تحليل البيانات 
الصحفية محاضرة 
المدرج d02 (أ. 

جعفري ع )

الاستعمال الزمن السنة الثانية ليسانس إعالم وإتص



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة اجلامعية: 2023/2022

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية

األفواج: 3-2-1

ق ال

ام 17:00-15:3018:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-09:3012:30-08:0011:00-09:30األ

االث
فنيات التحرير في الصحافة 
 d01 اإللكترونية محاضرة

....(د...كعواش)

دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
محاضرة d01.(د. مشاور) 

الحكم الراشد وأخالقيات المهنة 
محاضرة d01(د. علي زين 

العابدين)

نظريات اإلعالم واإلتصال 1 
محاضرة d01(أ. دريم )

إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية 
محاضرة d01 (د.كرفيس) 

الصحافة المتخصصة المكتوبة 
واإللكترونية  محاضرة d01(د. 

خديم)

دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
الجناج 03 القاعة  09 (د 

مشاور ) ف1

الصحافة المتخصصة المكتوبة 
واإللكترونية الجناج 03 القاعة  

09 (د.خديم) ف1

فنيات التحرير في الصحافة 
اإللكترونية تطبيق الجناج 03 

القاعة  09 (د.حنيني) ف1

ملتقى المنهجية تطبيق الجناح 
03القاعة  09(أ.د.ة. بن سالم) 

ف1

لغة أجنبية تطبيق الجناج 03 القاعة  
09 ( (د.......) ف1

فنيات التحرير في الصحافة 
اإللكترونية تطبيق الجناج 03 
القاعة  10  (د. حنيني ) ف2

دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
الجناج 03 القاعة  10 

(د.مشاور) ف2

الصحافة المتخصصة المكتوبة 
واإللكترونية الجناج 03 القاعة  

10 (د.خديم) ف2

ملتقى المنهجية تطبيق الجناج 
03القاعة  10 (أد.ة بن سالم) ف2

لغة أجنبية تطبيق الجناج 03القاعة  
10 (د.......) ف2

الصحافة المتخصصة المكتوبة 
واإللكترونية الجناج 03 القاعة  

11 (د.خديم) ف3

فنيات التحرير في الصحافة 
اإللكترونية تطبيق الجناج 03 

القاعة  11 (د.حنيني) ف3

دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
الجناح 03 القاعة  11 (د. 

مشاور) ف3

لغة أجنبية تطبيق الجناج 
03القاعة  11 (د.......) ف3

ملتقى المنهجية تطبيق الجناح 03 
القاعة  11 (أ.دة بن سالم) ف3

التدريب على إنجاز مذكرة 
تطبيق القاعة c 09 (أدة. بن 

سالم) ف01

نظريات اإلعالم واإلتصال 1 تطبيق 
القاعة c 09 (د..دريم ) ف01

إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية 
تطبيق القاعة c 09 (د. اسباعي) 

ف01

إخراج صحيفة مكتوبة 
 c 10 وإلكترونية تطبيق القاعة

(د.سباعي) ف02

التدريب على إنجاز مذكرة تطبيق 
القاعة c 10 (أدة. بن سالم) ف02

نظريات اإلعالم واإلتصال 1 تطبيق 
القاعة c 10 (..دريم) ف02

نظريات اإلعالم واإلتصال 1 
تطبيق  القاعة 

c 11 (.د. دريم ) (ف 03

إخراج صحيفة مكتوبة 
 c 11 وإلكترونية تطبيق القاعة

(د.سباعي.) ف03

التدريب على إنجاز مذكرة تطبيق 
القاعة c 11 (أدة. بن سالم) ف3

ع/ رئيس القسم

عاء األر

الثاء ال

ــــة اح ة ال ـــــ الف

السداسي الخامس
ــــة ائ ة ال ــــ الف

صالاستعمال الزمن السنة الثالثة ليسانس إعالم وإت



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة اجلامعية: 2020/2019

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

األفواج: 1-2-3-4قسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 17:00-15:3018:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-09:3012:30-08:0011:00-09:30األ

األح
 تاريخ الحركة الوطنية 
(1919-1954) تطبيق 

الجناح 03القاعة 09 (.د. 
صديقي ) ف1

المشرق اإلسالمي    (8-15م) 1 
تطبيق الجناح 03القاعة 09 

(أ.د. .جاليلي ف1

قضايا عربية معاصرة تطبيق الجناح 
03القاعة 09 (أد. بلبالي) ف1

دراسة نقدية للكتابات التاريخية 
تطبيق الجناح 03القاعة 09 

(أد. خي) ف1

االستعمار وحركات التحرر في 
إفريقيا وآسيا (ق19-ق20م) 

تطبيق الجناح 03القاعة 09 (د. 
برمكي) ف1

لغة أجنبية تطبيق الجناح 
03القاعة 09 (د. ....)ف1

المشرق اإلسالمي    (8-
15م) 1 تطبيق الجناح 

03القاعة 10 (أ.د. جاليلي) 
ف2

تاريخ الحركة الوطنية (1954-
1919) تطبيق الجناح 03القاعة 

10 (د صديقي) ف2

االستعمار وحركات التحرر في 
إفريقيا وآسيا (ق19-ق20م) تطبيق 
الجناح 03القاعة 10 (د. برمكي) ف2

قضايا عربية معاصرة تطبيق 
الجناح 03القاعة 10 (د.برمكي 

) ف2

دراسة نقدية للكتابات التاريخية 
تطبيق الجناح 03القاعة 10 (أد. 

خي) ف2

لغة أجنبية تطبيق الجناح 
03القاعة 10 (د. ....)ف2

دراسة نقدية للكتابات 
التاريخية تطبيق الجناح 
03القاعة 11 (أد. خي ) 

ف3

االستعمار وحركات التحرر في 
إفريقيا وآسيا (ق19-ق20م) 

تطبيق الجناح 03القاعة 11 (د. 
برمكي) ف3

قضايا عربية معاصرة 
تطبيق الجناح 03القاعة 

11 (أد. بلبالي) ف3

تاريخ الحركة الوطنية (1954-
1919) تطبيق الجناح 

03القاعة 11 (د. صديقي بالل 
) ف3

المشرق اإلسالمي    (8-15م) 1 
تطبيق الجناح 03القاعة 11 (د. 

جاليلي.)ف3

لغة أجنبية تطبيق الجناح 
03القاعة 11 (د. ....)ف3

االستعمار وحركات التحرر 
في إفريقيا وآسيا (ق19-
ق20م) تطبيق الجناح 

03القاعة 12 (د. برمكي) 
ف4

دراسة نقدية للكتابات التاريخية 
تطبيق الجناح 03القاعة 12 (أد. 

خي) ف4

لغة أجنبية تطبيق الجناح 03القاعة 
12 (د. ....)ف4

المشرق اإلسالمي    (8-15م) 
1 تطبيق الجناح 03القاعة 12 

(أد.جاليلي)ف4

تاريخ الحركة الوطنية (1954-
1919) تطبيق الجناح 03القاعة 

12 (د. صديقي بالل ) ف4

قضايا عربية معاصرة تطبيق 
الجناح 03القاعة 12 (أد. 

بلبالي) ف4

الثاء ال
قضايا عربية معاصرة 

محاضرة d02 (د. 
بوتدارة)

تاريخ إفريقيا جنوب 
 d02 الصحراء محاضرة

..... (د. بعثمان

المشرق اإلسالمي    (8-15م) 
1 محاضرة d02(أد. جاليلي)

االستعمار وحركات التحرر 
في إفريقيا وآسيا (ق19-

 ....d02 ق20م) محاضرة
(د. برمكي)

تاريخ الفكر االجتماعي 
 d02 والسياسي محاضرة

..... (د. ختير)

عاء األر
تاريخ الحركة الوطنية 

(1919-1954) محاضرة 
القاعة d01 (أد. خي)

دراسة نقدية للكتابات 
التاريخية محاضرة القاعة 

d01......(د.ختير)

أوروبا واألمريكيتين محاضرة 
d01 (د. عومري)

الحوكمة وأخالقيات 
المهنة محاضرة 
d01 (دة. شرقي)

ع/ رئيس القسم

االث

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

استعمال الزمن السنة 
الثالثة ليسانس تاريخ 



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة اجلامعية: 2023/2022

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

السداسي الثالثقسم العلوم اإلنسانية

ق ل

ام 17:00-15:3018:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-09:3012:30-08:0011:00-09:30األ

جغرافية المغرب العربي 
 c10 البشرية تطبيق القاعة

(أ.طهيري ع) ف1

السياسة االستعمارية في الدول 
المغاربية تطبيق القاعة c10 (أ 

طاهري ع.)ف1

لغة أجنبية تطبيق القاعة 
c10 (د.....) ف1

 c11 لغة أجنبية تطبيق القاعة
(د.....) ف2

جغرافية المغرب العربي البشرية 
تطبيق القاعة c11 (أ. طهيري 

ع) ف2

السياسة االستعمارية في 
الدول المغاربية تطبيق القاعة 
c11 (دة.مسعودي. ز)ف1

السياسة االستعمارية في الدول 
 ) c12 المغاربية تطبيق القاعة

طاهري ع.)ف1

 c12 لغة أجنبية تطبيق القاعة
(د.....) ف3

جغرافية المغرب العربي 
 c12 البشرية تطبيق القاعة

(أ......) ف3

األح
الحركات الوطنية المغاربية 

 c10 تطبيق القاعة
(د.عومري)ف1

منهجية إعداد مذكرة تطبيق 
القاعة c10 (د.بلعروسي) ف1

الثورة الجزائرية تطبيق القاعة 
c10 (د. صديقي)  ف1

الثورة الجزائرية تطبيق القاعة 
c11 (د. صديقي) ف2

الحركات الوطنية المغاربية 
تطبيق القاعة c11 (د. 

عومري)ف2

منهجية إعداد مذكرة تطبيق 
القاعة c11 (د. بلعروسي) ف2

منهجية إعداد مذكرة تطبيق 
القاعة c12 (د.بلعروسي) ف3

الثورة الجزائرية تطبيق القاعة 
c12 (د. صديقي) ف3

الحركات الوطنية المغاربية 
تطبيق القاعة c12 (د. عومري) 

ف3

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

ال
أوروبا المعاصرة 

محاضرة مدرج ... (د. 
(....

الثورة الجزائرية 
مدرج...... (أ.د حوتية)

منهجية إعداد مذكرة 
محاضرة مدرج ..... 

(أ.د.جعفري)

حلقات بحث محاضرة 
مدرج ...... (أ.د جعفري)

السياسة االستعمارية 
في الدول المغاربية 

محاضرة مدرج ....... 
(أ.د رموم )

الحركات الوطنية 
المغاربية محاضرة 

مدرج ..... (د.عومري)

جغرافية المغرب العربي 
البشرية محاضرة 

مدرج.... د. معمري

المقاوالتية محاضرة 
مدرج ...... (د.ارجيلوس)

ال

عاصرماستر تاريخ مغرب عربي مالثانية السنة استعمال الزمن 



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة اجلامعية: 2023/2022
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

السداسي الثالثقسم العلوم اإلنسانية
األفواج: 2-1

ق ل

ام 18:30-15:3017:00-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-09:3012:30-08:0011:00-09:30األ

االستعمار األوروبي في 
إفريقيا والمقاومة اإلفريقية 
لالستعمار األوروبي تطبيق 
القاعة c04 (أ......) ف1

 c04 لغة أجنبية تطبيق القاعة
(د.....) ف1

منهجية إعداد مذكرة تطبيق 
القاعة c04 (د......) ف1

منهجية إعداد مذكرة تطبيق 
القاعة c03 (د......) ف2

االستعمار األوروبي في إفريقيا 
والمقاومة اإلفريقية لالستعمار 
 c03 األوروبي تطبيق القاعة

(أ......) ف2

 c03 لغة أجنبية تطبيق القاعة
(د.....) ف2

مصادر تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء المعاصرة تطبيق 
القاعة  c 03 (د.علون) ف1

دور مملكة مالي في نشر 
الثقافة العربية اإلسالمية في 
 c غرب إفريقيا تطبيق القاعة

03 (د......) ف01

  دور الدبلوماسية الجزائرية 
في تحرير إفريقيا تطبيق 

القاعة c 03 (د......) ف01

دور الدبلوماسية الجزائرية 
في تحرير إفريقيا تطبيق 

القاعة c 04 (د......) ف02

مصادر تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء المعاصرة تطبيق 
القاعة c 04 (د. علون) ف2

دور مملكة مالي في نشر 
الثقافة العربية اإلسالمية في 
 c غرب إفريقيا تطبيق القاعة

04 (د......) ف02
الثاء ال

ال
االستعمار األوروبي في 

إفريقيا والمقاومة اإلفريقية 
لالستعمار األوروبي محاضرة 

القاعة d1 (أ. علون) 

دور الدبلوماسية الجزائرية 
في تحرير إفريقيا محاضرة 
القاعة d1 (د. صديقي بالل)

المقاوالتية محاضرة القاعة 
d1 (أتونصير)

 

ــــة اح ة ال ـــــ ــــةالف ائ ة ال ــــ الف

االح

دور مملكة مالي في نشر 
الثقافة العربية اإلسالمية 

في غرب إفريقيا 
محاضرة القاعة d1 (أ.د 

حوتية....)

شخصيات افريقية في 
العصور الوسطى 
والحديثة محاضرة 

القاعة d1 (أ.د. بعثمان)

حلقات بحث محاضرة 
المدرج ..... (أ.د. جعفري)

مصادر تاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء 

المعاصرة محاضرة 
القاعة d1 (أ. علون)

منهجية إعداد مذكرة 
محاضرة المدرج .... 

أ.د جعفري

ال

استعمال الزمن السنة الثانية ماستر إفريقيا جنوب الصحراء



الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار                                                       السنة اجلامعية: 2023/2022
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

قسم العلوم اإلنسانية
األفواج: 2-1

ق ل
ام 17:00-15:3018:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-09:3012:30-08:0011:00-09:30األ

الصحافة اإللكترونية في 
الجزائر تطبيق القاعة الجناج 
04 القاعة 01 (د.سهلي.) ف1

الحمالت الصحفية تطبيق  
الجناج 04 القاعة 01 (د. 

بوحوية) ف1

لغة أجنبية تطبيق الجناج 04 
القاعة 01 (أ.......) ف1

لغة أجنبية تطبيق الجناج 04 
القاعة 02 (أ.......) ف2

الصحافة اإللكترونية في الجزائر 
تطبيق القاعة الجناج 04 القاعة 

02 (د. سهلي.) ف2

الحمالت الصحفية تطبيق 
الجناج 04 القاعة 02 (د. 

بوحوية) ف2

الصحافة المتخصصة في 
الجزائر تطبيق الجناج 04 
القاعة 02 (أ. حاجي) ف1

مخبر البحث تطبيق الجناج 
04 القاعة 02 (د. خديم) 

ف1

مخبر البحث تطبيق 
الجناج 04 القاعة 01 (د. 

خديم) ف02

الصحافة المتخصصة في 
الجزائر تطبيق 

الجناج 04 القاعة01 (أ. 
....) ف2

المناهج الكيفية تطبيق 
القاعة c 04 (أة.كرفيس) 

ف1

االتجاهات النقدية في 
اإلعالم واإلتصال تطبيق 
القاعة c 04 (أة.. ) ف1

 االتجاهات النقدية في 
اإلعالم واإلتصال تطبيق 
القاعة c12 (أ...) ف2

المناهج الكيفية تطبيق 
القاعة c12 (أةكرفيس) 

ف02

ال

 
المقاوالتية محاضرة 

(........)d02

ع/ رئيس القسم

ال

االتجاهات النقدية في 
اإلعالم واإلتصال 
محاضرة القاعة   
d02(أة.كرفيس)

المناهج الكيفية 
 d02 محاضرة القاعة

(أة. كرفيس)

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

الصحافة المتخصصة في 
 d02 الجزائر محاضرة

(د.دريم)

االح
الحمالت الصحفية 

  d02محاضرة
(د.أسباعي)

مخبر البحث محاضرة 
d02(.د. خديم)

الصحافة اإللكترونية في 
الجزائر محاضرة d02(.د. 

سهلي)

عاء األر

أعالم الصحافة في 
 d 02 الجزائر محاضرة

(د. مشاور)

نيةالزمن السنة الثانية ماستر إعالم صحافة مطبوعة وإلكترو استعمال


