
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

حسان بركان :لألستاذجدول الحراسة    

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

2المدرج   
11:01    12:11 

12:01    10:11 

 

 20/11/2116األحد 

 

   1 المدرج

   1 المدرج

 

11:3:    12::: 

12:01     10:11 
 االثنين

15/02/2116  

   
 

:الرجاء من السادة األساتذة  

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور _

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحاناألوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء وتسليم العالمات  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

.النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب _  

رئيس القسممصادقة                          :                                                          اإلمضاء    

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة  

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

موسى سماعين بن: لألستاذ الحراسة جدول   

  

:الرجاء من السادة األساتذة  

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور _

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيطيرفق تسليم  -  

 النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

رئيس القسممصادقة                                :                                                      اإلمضاء    

 

 

 

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

  2 المدرج
11:01     12:11  

10:10     12:00 
 األحد

11/11/2116  

  1المدرج

2المدرج  

 

11:01    12:11   

12:01     10:11  

 

 الثالثاء
19/11/2116  

   
   



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة  

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

دواق الحاج لألستاذجدول الحراسة    

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

  2المدرج 

 

11:3:    12:::   

12:01     10:11   

 

19/11/2116ثالثاءال  

  1 المدرج

1المدرج  
11:01       12:11  

   12:01     10:11  
20/11/2116األحد  

   

  

:الرجاء من السادة األساتذة  

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور _

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

 النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

رئيس القسممصادقة                                  :                                                    اإلمضاء    

 

 

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة  

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

شراد فوزية: لألستاذةجدول الحراسة      

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

    1المدرج 
11:3:    12:::   

12:01     10:11  

 

 األحد

11/11/2116  

     1المدرج

1المدرج  
11:3:    12:::   

12:01     10:11  

 

21/11/2116 األربعاء  

   

 

:الرجاء من السادة األساتذة  

.الحضور نصف ساعة قبل االمتحان_   

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيطيرفق تسليم  -  

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

رئيس القسممصادقة                             :                                                        اإلمضاء    

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة  

  االجتماعيةوكلية العلوم اإلنسانية 

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

معزي وردة :جدول الحراسة لألستاذة   

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

    1المدرج 
11:01    12:11   

12:01     10:11  

 

20/11/2116األحد   

1المدرج   

2المدرج  

 

11:01    12:11  

10:10      12:00 
28/11/2116الخميس   

:الرجاء من السادة األساتذة  

  .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور _

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -  

 

  رئيس القسممصادقة                         :                                                             اإلمضاء  

 

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة   

االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و  

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

يحي عصام  :لألستاذجدول الحراسة   

 التاريخ التوقيت المدرج
    1 المدرج

   2المدرج
11:01    12:::   

12:01      10:11  

 

11/2116/ 21الخميس   

1المدرج   

1المدرج   

 

11:3:    12:::   

12:01      10:11  

 

 األربعاء
21/11/2116  

   
:الرجاء من السادة األساتذة  

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور_ 

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

.النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب  -  

                         :                                                          اإلمضاء  

رئيس القسممصادقة     

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة   

  االجتماعيةالعلوم اإلنسانية وكلية 

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

العايب خميسة: جدول الحراسة لألستاذة   

 التاريخ التوقيت المدرج
    1 المدرج

  1المدرج

   
 

11:3:    12:::   

12:01     10:11  

     

21/11/2116الخميس  

1المدرج   

1  المدرج  

 

11:3:    12:::   

12:01     10:11  

 

20/11/2116 األحد  

   

 

:الرجاء من السادة األساتذة  

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور_ 

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

.النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -  

رئيس القسممصادقة                                                                   :                  اإلمضاء    

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

زارة التعليم العالي و البحث العلميو  

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

زروق زينة :جدول الحراسة لألستاذة   

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

1المدرج   
11:3:  12:::  

12:01   10:11   

 

21/11/2116الخميس   

1المدرج   

    1المدرج

 

11:3:    12:::  

12:01    10:11  

    

11/2116/ 28الخميس   

   
:الرجاء من السادة األساتذة  

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور_ 

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

.النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب  -  

رئيس القسممصادقة                       :                                                              اإلمضاء    

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1باتنة جامعة   

االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و  

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

بالم محمد الصادق: جدول الحراسة لألستاذ   

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

2 المدرج  
 11:01   12:11  

12:01    10:11   

 

11/11/2116األحد   

  1المدرج

    1المدرج

 

11:3:   12:::   

12:01     10:11  

    

 20/11/2116 األحد

:الرجاء من السادة األساتذة  

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور_ 

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام-  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

.النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب  -  

:رئيس القسممصادقة                            :                                                          اإلمضاء    

 

 

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة   

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

ربوح البشير : جدول الحراسة لألستاذ   

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

1المدرج   
11:01   12:11   

12:01    10:11   

 

21/11/2116األربعاء  

  1المدرج

    1المدرج

 

11:01   12:11   

12:01     10:11  

    

 28/11/2116 الخميس

 

 :األساتذة السادة من الرجاء -

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

.ساعة بعد اعالن النتائج 71للطالب الحق في اعادة النظر  -  

رئيس القسممصادقة                            :                                                          اإلمضاء    

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1باتنة جامعة   

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

فارح مسرحي: جدول الحراسة لألستاذ   

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج    

   1المدرج

 

11:01   12:11  

12:01   10:11  

 

11/2116/ 11األحد  

1المدرج   

1المدرج   
11:01   12:11  

12:01   10:11  
18/11/2116الثنين ا  

   
:الرجاء من السادة األساتذة  

 :األساتذة السادة من الرجاء -

 .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

.النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب  -  

رئيس القسممصادقة                             :                                                         اإلمضاء    

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة   

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                                                    االجتماعيةقسم العلوم   

 شعبة الفلسفة

  برهوم لبنى: ةجدول الحراسة لألستاذ 

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

       1 المدرج

 

11:01   12:11  

12:01   10:11  

  

22/11/2116اإلثنين  

12المدرج   12:01    10:11 21/11/2116الخميس    

:الرجاء من السادة األساتذة  

  .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

  .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

رئيس القسممصادقة                          :                                                           اإلمضاء    

 

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة   

 االجتماعية علوم اإلنسانية وكلية ال

1025/1026السنة الجامعية                           قسم العلوم االجتماعية                           

 شعبة الفلسفة

  ولهى حمنة: جدول الحراسة لألستاذ 

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

       1 المدرج

 

11:01   12:11  

12:01   10:11  

  

18/11/2116الثنين ا  

1المدرج   

1المدرج    

 

11:01   12:11  

12:3:   10:11  

 

22/11/2116 االثنين  

:الرجاء من السادة األساتذة  

  . االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيطيرفق  -  

  .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

رئيس القسممصادقة                         :                                                             اإلمضاء    

  



 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة   

 االجتماعية كلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                              قسم العلوم االجتماعية                        

 شعبة الفلسفة

رحال غربي نور اليقين : جدول الحراسة لألستاذ   

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

1المدرج    

 

11:01   12:11  

12:3:   10:11  

 

21/11/2116 األربعاء  

10:11     12:01  12المدرج  21/11/2116الخميس    

:الرجاء من السادة األساتذة  

  . االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

رئيس القسممصادقة                        :                                                             اإلمضاء    

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة   

 االجتماعية كلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                              قسم العلوم االجتماعية                        

 شعبة الفلسفة

قرادي هند  : جدول الحراسة لألستاذ   

 التاريخ التوقيت المدرج
       2 المدرج

 
12:01   10:11  

  
28/11/2116 الخميس  

:الرجاء من السادة األساتذة  

  .  االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام -  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء  -  

.يرفق تسليم العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط -  

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب  -

رئيس القسممصادقة                          :                                                           اإلمضاء    

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

1جامعة باتنة   

 االجتماعية كلية العلوم اإلنسانية و

1025/1026السنة الجامعية                              قسم العلوم االجتماعية                        

 شعبة الفلسفة

بوبكر موسى: جدول الحراسة لألستاذ   

 التاريخ التوقيت المدرج
1المدرج   

       2 المدرج

 

11:01   12:11  

12:01   10:11  

  

19/11/2116األربعاء   

1المدرج   

2المدرج    

 

11:01   12:11  

12:3:   10:11  

 

26/11/2116الثالثاء   

:الرجاء من السادة األساتذة  

.االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -   

.االمتحاناتفي سير  اضطرابببرنامج الحراسة تفاديا ألي  االلتزام-  

.االمتحانتسليم العالمات و األوراق أسبوعا بعد تاريخ إجراء -  

.العالمات باإلجابة النموذجية مع سلم التنقيطيرفق تسليم -  

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

رئيس القسممصادقة                       :                                                             اإلمضاء    

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                    االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 بوسكرة علي :لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ

 12:11   11:01 21/11/2116الخميس 

12:01   10:11 

 11المدرج 

 11المدرج 

 :األساتذة السادة من الرجاء

 .   االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                     اإلمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 عايدة بوعافية: ةلألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت  التاريخ

 12:11   11:01 20/11/2116األحد 

12:01   10:11 

 11المدرج 

 11المدرج 

 

 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   االمضاء                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 محمد بومدين: لألستاذة الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12المدرج  10:11   12:01 28/11/2116الخميس 

 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   االمضاء                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية  

العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة  

1 باتنة جامعة  

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم  

الفلسفة شعبة  

 خير الدين وحيد: لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 11المدرج  12:11  11:01 26/11/2116الثالثاء 

 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 

 رئيس القسممصادقة   االمضاء                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 رشا روابح: ةلألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ

 12المدرج  10:11  12:01 11/11/2116األحد 

 
 12:11   11:01 21/11/2116األربعاء 

12:01   10:11 

 11المدرج 

 11المدرج 
 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                      االمضاء

 

 

 

 

 



 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 محمد شروف: لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12:11    11:01 11/11/2116األحد 

12:01   10:11 

 11المدرج 

 11المدرج
 12:11    11:01 21/11/2116 األربعاء

12:01   10:11 

 11المدرج 

 11المدرج

   
 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                  االرمضاء

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 صبرينة شناف :لألستاذة الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12:11    11:01 18/11/2116االثنين 

12:01   10:11 

 11المدرج 

 11المدرج

 12:11    11:01 28/11/2116الخميس 

12:01   10:11 

 11المدرج

 11المدرج
 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                      االمضاء

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 طاهر محمد الشريف: لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12:11    11:01 26/11/2116الثالثاء 

12:01   10:11 

 11المدرج 

 12المدرج 
 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                      االمضاء

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 عقابي محمد: لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12:11    11:01 19/11/2116الثالثاء 

12:01   10:11 

 11المدرج 

 12المدرج
 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                     االمضاء

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 كرام ياسين: لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12المدرج  10:11   12:01 26/11/2116الثالثاء 

 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                      االمضاء

 

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 مصباح هشام: لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12المدرج  10:11   12:01 20/11/2116الثالثاء 

 12المدرج  10:11   12:01 21/11/2116الخميس 

   
 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                      االمضاء

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 1 باتنة جامعة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 2112/2116 الجامعية السنة                                     االجتماعية العلوم قسم

 الفلسفة شعبة

 شعبان مدور: لألستاذ الحراسة جدول

 المدرج التوقيت التاريخ
 12المدرج  10:11   12:01 28/11/2116الخميس 

 :األساتذة السادة من الرجاء

    .االمتحان قبل ساعة نصف الحضور   -

 .االمتحانات سير في اضطراب ألي تفاديا الحراسة ببرنامج االلتزام-

 .االمتحان إجراء تاريخ بعد أسبوعا األوراق و العالمات تسليم-

 .التنقيط سلم مع النموذجية باإلجابة العالمات تسليم يرفق-

 .النتائج اعالن بعد ساعة 71 النظر اعادة في الحق للطالب -

 

 رئيس القسممصادقة   :                                                                                      االمضاء

 

 

 

 

 

 

 


