
 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الثاوي جذع مشتزك علوم إوضاوية

.مدرج احمد مدغري + 11-10-9-8-7-6-05-04-03-02-01: القاعة  

 

 االيام التوقيت المقياس

 السبت 15:30-14:00 /
 14/05/2016  

 تارَخ انجسائر انًؼاصر

((أشثاب)  

 االحد 15:30-14:00
15/05/2016  

 َظرَاخ فهطفُح كثري

(ػفُاٌ. أ)  

 االثنين 15:30-14:00
16/05/2016  

 تُظُى و تطُُر أَظًح انًؼهىياخ

(شؼُة.أ)  

 الثالثاء 15:30-14:00
17/05/2016  

 يجتًغ انًؼهىياخ

(شؼُة.أ)  

 االربعاء 15:30-14:00
18/05/2016  

 الخميس 15:30-14:00 /
19/05/2016  

 إػالو أنٍ

 أ ػهُىاٌ

 السبت 15:30-14:00
21/05/2016  

 

 يذارش و يُاهج

(ػفُاٌ.أ)  

 االحد 15:30-14:00
22/05/2016  

 تارَخ انحضاراخ انمذًَح

ضكاكى.أ  

 االثنين 15:30-14:00
23/05/2016  

 ػهى اِثار

ضكاكى.أ  

 الثالثاء 15:30-14:00
24/05/2016  

 يذخم إنً وضائم اإلػالو

(تختٍ.أ)  

 االربعاء 15:30-14:00
25/05/2016  

 فرَطُح

(تكىظ.أ)  

 الخميس 15:30-14:00
26/05/2016  



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الزابع اتصال

 

05-04-03-02-01:  القاعة  

 

 

 

 

 االيام التوقيــــــت المقيــــــاس

 انفرَطُح يؤجم

(َحالنٍ.أ)  

 السبت 12:30-11:00
14/05/2016 

 انفكر انخهذوٍَ

(حطٍ ػانٍ.أ)  

 االحد 12:30-11:00
15/05/2016 

 تشرَؼاخ إػاليُح

(نحًرٌ.أ)  

 االثنين 12:30-11:00
16/05/2016 

 تكُىنىجُا اإلػالو 

(شؼُة.أ)  

 الثالثاء 12:30-11:00
17/05/2016  

 لضاَا وطُُح ودونُح

(لىاضى.أ)  

 االربعاء 12:30-11:00
18/05/2016  

 الخميس 12:30-11:00 /
19/05/2016  

 تريجُاخ انتحهُم

(تختٍ.أ )  

 السبت 12:30-11:00
21/05/2016  

 ياهج وتمُُاخ انثحث

(كاَىٌ.أ)  

 االحد 12:30-11:00
22/05/2016  

 يذخم انً ػهىو اإلػالو واالتصال

(َؼمُم.أ)  

 االثنين 12:30-11:00
23/05/2016  

 فُُاخ انتحرَر

(تذاٍَ.أ)  

 الثالثاء 12:30-11:00
24/05/2016  



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الضادس اتصال

   

06-05-04-03-02-01: القاعت  

 

 

 

 

 

 

 االيام التوقيــــــت المقيــــــاس 

 انفرَطُح  يؤجم

َحالنٍ. ا  
 السبت 10:30-09:00

14/05/2016 

 إدارج األزياخ االجتًاػُح

صفاح.ا   

 االحد 10:30-09:00
15/05/2016 

 ضًُىنىجُح ػايح

تذاٍَ.ا  

 االثنين 10:30-09:00
16/05/2016 

 االشهار فٍ انطًؼٍ انثصرٌ

تذاٍَ  . أ   

 الثالثاء 10:30-09:00
17/05/2016  

 يشاكم ضُاضُح راهُح

يسدن.أ  

 االربعاء 10:30-09:00
18/05/2016  

 الخميس 10:30-09:00 /
19/05/2016  

 انؼاللاخ االلتصادَح

شرَفٍ.أ  

 السبت 10:30-09:00
21/05/2016  

 فُُاخ انتحرَر 

تىرحهح.أ  

 االحد 10:30-09:00
22/05/2016  

 االثنين 10:30-09:00 /
 23/05/2016  

 الثالثاء 10:30-09:00 /
24/05/2016  



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الضادس تاريخ

 

11-10-09-08-07: القاعة  

 

 

 

 

 األيام   التوقيت الوقيــــــاش

(يؤجم)فرَطُح   

تٍ ًَُُح.أ  

 السبت 10:30-09:00

14/05/2016  

 تارَخ انثىرج انجسائرَح

داػٍ.ا  

 االحد 10:30-09:00

15/05/2016 

 تارَخ انًغرب اإلضاليٍ

تىحطىٌ.أ  

 االثنين 10:30-09:00
16/05/2016 

 انؼانى انًؼاصر

طىَهة.ا  

 الثالثاء 10:30-09:00
17/05/2016  

 جغرافُا طثُؼُح و تشرَح

 يًُىٍَ. . أ

 االربعاء 10:30-09:00
18/05/2016  

 الخميس 10:30-09:00 /
19/05/2016  

 أوروتا و أيرَكا

يكاتٍ.أ   

 السبت 10:30-09:00
21/05/2016  

 انًغرب انؼرتٍ انًؼاصر

 دنثاز.أ

 االحد 10:30-09:00
22/05/2016  

 انًشرق اإلضاليٍ

 تىشُثح

 االثنين 10:30-09:00
23/05/2016  

 الثالثاء 10:30-09:00 /

24/05/2016  



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الزابع تاريخ

 

11-10-09-08-07-06: القاعة  

 األيام التىقيت الوقيـــــاش

 السبت 12:30-11:00 /

14/05/2016  

 يصادر تارَخ انجسائر انحذَث 

لراوٌ.أ  

 االحد 12:30-11:00

15/05/2016 

 تارَخ انًغرب اإلضاليٍ و حضارته

تىداػح. أ  

 االثنين 12:30-11:00
16/05/2016 

 تارَخ وحضارج انًغرب انمذَى

 طىَهة.ا . أ

 الثالثاء 12:30-11:00

17/05/2016  

 تارَخ انجسائر انحذَث

 درَص . أ

 االربعاء 12:30-11:00
18/05/2016  

 الخميس 12:30-11:00 /
19/05/2016  

 انفرَطُح

تٍ ًَُُح.أ  

 السبت 12:30-11:00
21/05/2016  

 يُهجُح

دنثاز.أ  

 االحد 12:30-11:00
22/05/2016  

 انذونح انؼثًاَُح و انًشرق انؼرتٍ

تىشُثح.أ  

 االثنين 12:30-11:00
23/05/2016  

 جغرافُا طثُؼُح و تشرَح

لذورٌ.أ  

 الثالثاء 12:30-11:00

24/05/2016  

 يا لثم انتارَخ

جثراٌ.أ  

 االربعاء 12:30-11:00
25 /05/ 2016  

 تارَخ انجسائر انثمافٍ انحذَث و انًؼاصر

فراوٌ.أ  

 الخميس 12:30-11:00
26 /05/ 2016  



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الثاوي ماصتز  اتصال و  صحافة مكتوبة 

 

 مدرج احمد مدغزي

 األيام التىقيت الوقيـــــاش

 تطُُر فرق انتحرَر

شؼىػح.أ  

 السبت 12:30-11:00

28/05/2016  

 يذخم انً انجرَذج انًطًىػح

كاَىٌ.أ  

 االحد 12:30-11:00

29/05/2016 

 اتصال يؤضطاتٍ

صفاح. أ  

 االثنين 12:30-11:00
30/05/2016 

 َظرَاخ االتصال

 تذاٍَ.ا

 الثالثاء 12:30-11:00
31/05/2016  

 يذخم إنً انجرَذج انًكتىتح

 َؼمُم . أ

 االربعاء 12:30-11:00
01/06/2016  

 نطاَُاخ

يختارٌ.أ  

 الخميس 12:30-11:00
02/06/2016  

اػالو انٍ.أ  

ػهُىاٌ.أ  

 السبت 12:30-11:00
04/06/2016  

 نغح فرَطُح

نحًرٌ.أ  

 االحد 12:30-11:00
05/06/2016  

 انهغح وانتىاصم

تمٍ انذٍَ.أ  

 االثنين 12:30-11:00
06/06/2016  

 وضائم اإلػالو و انًجتًغ

تمٍ انذٍَ.أ  

 الثالثاء 12:30-11:00

07/06/2016  

 االربعاء 12:30-11:00 /
08 /06/ 2016  

 الخميس 12:30-11:00 /
09 /06/ 2016  



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الثاوي ماصتز  عالقات عامة

 

 مدرج احمد مدغزي

 األيام التىقيت الوقيـــــاش

اػالو انٍ.أ  

ػهُىاٌ.أ  

 السبت 11:00-09:30

28/05/2016  

 دراضح و لُاش انجًهىر

تهًذاٍَ.أ  

 االحد 11:00-09:30

29/05/2016 

 التصادَاخ انؼاللاخ انؼايح

تهًذاٍَ.  أ  

 االثنين 11:00-09:30
30/05/2016 

 نغح اَجهُسَح

 شمروٌ.ا

 الثالثاء 11:00-09:30
31/05/2016  

 االتصال االجتًاػٍ و اضانُة االلُاع

 لىاضى . أ

 االربعاء 11:00-09:30
01/06/2016  

 انىكاالخ االشهارَح

يسدن.أ  

 الخميس 11:00-09:30
02/06/2016  

 تمُُاخ تحهُم انثُاَاخ

شؼشىػح.أ  

 السبت 11:00-09:30
04/06/2016  

 َظرَاخ االتصال

تمٍ انذٍَ.أ  

 االحد 11:00-09:30
05/05/2016  

 ضكرتارَح انتحرَر

تمٍ انذٍَ.أ  

 االثنين 11:00-09:30
05/06/2016  

 انؼاللاخ انؼايح و إدارج االزياخ

تمٍ انذٍَ.أ  

 الثالثاء 11:00-09:30

07/06/2016  

 االربعاء 11:00-09:30 /
08 /06/ 2016  

 الخميس 11:00-09:30 /
09 /06/ 2016  



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الثاوي ماصتز  التاريخ الضياصي و الحضاري لالودلش

 

05-04: القاعة  

 

 

 األيام التىقيت الوقيـــــاش

 َظى انحكى فٍ تالد االَذنص

تىحطىٌ.أ  

 االحد 11:00-09:30
29/05/2016  

 انتارَخ انثمافٍ و انحضارٌ

تىداػح.أ  

 االثنين 11:00-09:30
30/05/2016 

 دراضح و تحمُك انًخطىطاخ

درَص.  أ  

 الثالثاء 11:00-09:30
31/05/2016 

 انتارَخ انطُاضٍ الوروتا

 تهجح.ا

 األربعاء 11:00-09:30
01/06/2016  

 نغح اضثاَُح

 كثذاٍَ . أ

 الخميس 11:00-09:30
02/06/2016  

 انحُاج االجتًاػُح فٍ تالد األَذنص

كثذاٍَ.أ  

 االحد 11:00-09:30
05/06/2016  

 جغرافُح تالد انًغرب و األَذنص

جثراٌ.أ  

 االثنين 11:00-09:30
06/06/2016  

 انرواتط انطُاضُح نهذونح األيىَح

طىَهة.أ  

 الثالثاء 11:00-09:30
07/06/2016  

 األربعاء 11:00-09:30 /

08 /06/ 2016  

 الخميس 11:00-09:30 /

09 /06/ 2016  



 

 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                      

 . سعيدة–جاهعت الدكتىر الطاهر هىالي 

          كليت العلىم االجتواعيت و اإلنسانيت                                   

 قسن العلىم اإلنسانيت

 

 

 اصتعمال الزمه المتحان الضداصي الثاوي ماصتز  تاريخ المغزب اإلصالمي وحضارته

 

05-04: القاعة  

 

 

 األيام التىقيت الوقيـــــاش

 يذخم انً تارَخ انؼهىو

شثاب.أ  

 االحد 12:30-11:00
29/05/2016  

 جغرافُا انتًُُح

شثاب.أ  

 االثنين 12:30-11:00
30/05/2016 

 انًُهجُح 

ضحىنٍ.  أ  

 الثالثاء 12:30-11:00
31/05/2016 

 انتارَخ انطُاضٍ

 رزَىٌ.ا

 األربعاء 12:30-11:00
01/06/2016  

 يصادر انتارَخ االضاليٍ

 كثذاٍَ . أ

 الخميس 12:30-11:00
02/06/2016  

 فرَطُح

تٍ ًَُُح.أ  

 السبت 12:30-11:00
04/06/2016  

 انحركاخ انىطُُح انتحررَح

داػٍ.أ  

 االحد 12:30-11:00
05/06/2016  

 انُظى فٍ انًغرب االضاليٍ

تىحطىٌ.أ  

 االثنين 12:30-11:00
06/06/2016  

 الثالثاء 12:30-11:00 /

07 /06/ 2016  

 الخميس 12:30-11:00 /
   االربعاء06/ 08

/2016  


