
 الفوج األول                                                        جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
  جتماعيةاالقسم العموم /  جتماعيةكمية العموم االجتماعية و العموم اال

 0281/0282 :األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةع مشترك علوم ذسنة أولى جالمستوى: 

 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 COURمدخل الى عمم االجتماع 
 د. حسن عالي 

 مدرج أحمد مدغري 

  مدارس ومناىج 
 أيت أحمد نور الدينأ.

 مدرج احمد مدغري

  TD مدارس ومناىج 
 أ. أيت أحمد نور الدين

 12قاعة :

 TDلفمسفة مدخل الى ا
  بمعز كريمة د.

 80قاعة :

 االثنين

 COUR مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفةأ:.

  مدرج أحمد مدغري

 TDمدخل الى عمم االجتماع 
 د. رحموني 

 12قاعة رقم :

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

 
  

  

 الثالثاء

 COURمدخل الى الفمسفة  
   سنوسي فضيمةد

 مدرج أحمد مدغري 
    

 TD فرد وثقافة 
 أ:العاقب سفيان

 12قاعة رقم:

 األربعاء

  مدخل الى االنتروبولوجيا

 عالية بشيرةد.
 مدرج احمد مدغري

  االنتروبولوجيا إلىمدخل 

 نابتي عميد.
 12قاعة:

 
 TD مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون 

 02قاعة:

  

 الخميس

 TD اعالم آلي
 أ :.ايت والي عمر
 ةقاعة المعموماتي

 TDإحصاء وصفي  
 د.بومعالي

 80قاعة :

 لغة أجنبية 

 عرابي رشيد
 12قاعة رقم :

 COUR مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون سامية شرين

 مدرج أحمد مدغري

  



 الفوج الثاني                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
  جتماعيةقسم العموم اال / جتماعيةالعموم االكمية العموم االجتماعية و 

 0281/0282األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةمشترك عموم  جذعالمستوى: سنة أولى 
 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 COURمدخل الى عمم االجتماع 

 ن عالي د. حس
 مدرج أحمد مدغري 

  COUR مدارس ومناىج 
 أيت أحمد نور الدينأ. 

 مدرج احمد مدغري

 TDمدخل الى الفمسفة 
  بمعز كريمة د.

 09قاعة:
  

 االثنين

 مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفة
  COURمدرج أحمد مدغري

 

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

 
  TD مدارس ومناىج

 عبد القادر سمطانيأ. 
 81 قاعة :

 TDمدخل الى عمم االجتماع 

 أ. شريفي محمد رضا 
 81قاعة رقم : 

 الثالثاء

 مدخل الى الفمسفة  
 د.سنوسي فضيمة  

 COURمدرج أحمد مدغري 
   

 TD فرد وثقافة 
 أ:. العاقب سفيان

 81قاعة رقم :

 TDإحصاء وصفي 

 محمدي حمزة

 81قاعة :

 األربعاء

 لوجيامدخل الى االنتروبو 

 عالية بشيرةد.
 مدرج احمد مدغري

   

 TD مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون سامية شرين

 02قاعة:
 

 الخميس

 لغة أجنبية 
 عرابي رشيداألستاذ:

 81قاعة رقم :

 TD إعالم آلي
 أ :ايت والي عمر
 قاعة المعموماتية

  TD االنتروبولوجيا إلىمدخل 

 األستاذ:.........
 81قاعة :.

 COUR عمم النفسمدخل الى 
 د. بن دىنون سامية شرين

 مدرج أحمد مدغري

  



 الفوج الثالث                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
  جتماعيةقسم العموم اال / جتماعيةكمية العموم االجتماعية و العموم اال

 0281/0282األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               عيةاجتماالمستوى: سنة أولى جذع مشترك عموم 
 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 مدخل الى عمم االجتماع 

 د. حسن عالي 
 مدرج أحمد مدغري 

 TDمدخل الى الفمسفة 
 بمعز كريمة د.

 81قاعة :

  COUR مدارس ومناىج
 أيت أحمد نور الدينأ. 

 مدرج احمد مدغري

 TD مدخل الى عمم النفس
 د. دومي احمد

 81قاعة:
  

 االثنين

 مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفة
  COURمدرج أحمد مدغري

 

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

 
 TD مدخل الى عمم االجتماع

 أ. شريفي محمد رضا 
 81قاعة رقم :

  TD مدارس ومناىج
 أ. سمطاني عبد القادر

 81قاعة :

 الثالثاء

 مدخل الى الفمسفة  
 د.سنوسي فضيمة  

 COURمدرج أحمد مدغري 
   

 TDإحصاء وصفي 

 محمدي حمزة

 81قاعة :

 

 األربعاء

 مدخل الى االنتروبولوجيا

 عالية بشيرةد.
 مدرج احمد مدغري

   

  TD االنتروبولوجيا إلىمدخل 

 د. سمطاني فاطيمة 
 81:قاعة

 

 الخميس

 فرد وثقافة
 األستاذة كريم سعاد

 81القاعة:

 لغة أجنبية 
 األستاذ: عرابي رشيد

 81قاعة رقم :

 TD إعالم آلي
 أ :. ايت والي عمر
 قاعة المعموماتية

 COUR مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون سامية شرين

 مدرج أحمد مدغري

  



 الفوج الرابع                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
  جتماعيةقسم العموم اال / جتماعيةكمية العموم االجتماعية و العموم اال

 0281/0282األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةمشترك عموم  جذعالمستوى: سنة أولى 
 

 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 مدخل الى عمم االجتماع 

 د. حسن عالي 
 COURمدرج أحمد مدغري 

  COUR مدارس ومناىج 
 أيت أحمد نور الدين أ.

 مدرج احمد مدغري

 TD فرد وثقافة  
 بن عودة حبيب األستاذ: 

 81قاعة رقم :

 

 االثنين

 مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفة

 COURحمد مدغريمدرج أ

 

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

   

 الثالثاء

 مدخل الى الفمسفة  
 د.سنوسي فضيمة  

 COURمدرج أحمد مدغري 

 TD إعالم آلي            
 سويح حسينأ :.
 قاعة المعموماتية         

  

 TDإحصاء وصفي 

 عمارة ميمود

 81قاعة :

  TD مدارس ومناىج
 طمحي عامر 

 81عة :قا

 األربعاء

 مدخل الى االنتروبولوجيا

 عالية بشيرةد.
 مدرج احمد مدغري

 

 مدخل الى عمم النفس 
 د. دومي احمد

 81قاعة :
 

  مدخل إلى االنتروبولوجيا
    ة: عيدوني نعيمواألستاذ

 11قاعة :

 TDمدخل الى الفمسفة 
 د.جزولي أمينة 

 81قاعة :

 الخميس

 لغة أجنبية 
 :.عواد حياة

 81رقم :قاعة 

  TD مدخل الى عمم االجتماع 
 أ. شريفي محمد رضا 

 81قاعة رقم : 
 

 COUR مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون سامية شرين

 مدرج أحمد مدغري

  



 الفوج الخامس                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
  جتماعيةقسن العلوم اال / جتماعيةلوم االكلية العلوم االجتماعية و الع

 0281/0282األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةالمستوى: سنة أولى جذع مشترك عموم 
 

 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 مدخل الى عمم االجتماع 

  د. حسن عالي
 COURمدرج أحمد مدغري 

  COUR مدارس ومناىج 
 أيت أحمد نور الدينأ. 

 مدرج احمد مدغري

 
 

 TD فرد وثقافة 
 األستاذ: بن عودة حبيب

 82قاعة رقم :

 االثنين

 مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفة
  COURمدرج أحمد مدغري

 

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

 TD مدخل الى عمم النفس
 عيساوي األستاذ:

 11قاعة :

  TD مدارس ومناىج
 أ.عالق صديق

 00قاعة:
 

 الثالثاء

 مدخل الى الفمسفة  
 د.سنوسي فضيمة  

 COURمدرج أحمد مدغري 
  

 TDإحصاء وصفي 

 محمدي حمزة

 81قاعة :

 

 TDمدخل الى الفمسفة 
 د. جزولي أمينة 

 02قاعة :

 األربعاء

 مدخل الى االنتروبولوجيا

 رةعالية بشيد.
 مدرج احمد مدغري

 

  TD مدخل إلى االنتروبولوجيا 
  :ةاألستاذ

 .......قاعة :
 

 TD إعالم آلي            
 أ :. سويح حسين

 قاعة المعموماتية 
 

 الخميس

  مدخل الى عمم االجتماع
 أ. شريفي محمد رضا 

 82قاعة رقم :

  

 
 لغة أجنبية 

 األستاذة: عواد حياة
 82قاعة رقم :

 COUR م النفسمدخل الى عم
 د. بن دىنون سامية شرين

 مدرج أحمد مدغري

  



 الفوج السادس                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم االجتماعية  /كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية 

 0281/0282األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               ةاجتماعيمشترك عموم  جذعالمستوى: سنة أولى 
 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 مدخل الى عمم االجتماع 

 د. حسن عالي 
 COURمدرج أحمد مدغري 

  COUR مدارس ومناىج 
 أيت أحمد نور الدينأ. 

 مدرج احمد مدغري

 
 

 TD مدخل الى عمم النفس
 د. دومي احمد

  00قاعة 

 االثنين

 مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفة
  COURمدرج أحمد مدغري

 

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

 TDإحصاء وصفي 

 د.بورقعة فاطمة

 02قاعة:

 TD فرد وثقافة 
 األستاذ:......

 20قاعة رقم: 

  TD مدارس ومناىج
 أ. عالق صديق

 02قاعة:

 الثالثاء

 مدخل الى الفمسفة  
 د.سنوسي فضيمة  

 COURمدرج أحمد مدغري 
   

 TDمدخل الى الفمسفة 
 د.. جزولي أمينة

 02قاعة :

 

 األربعاء

 مدخل الى االنتروبولوجيا

 عالية بشيرةد.
 مدرج احمد مدغري

 TD مدخل الى عمم االجتماع
  األستاذ:
 .....قاعة رقم : 

  

 

 TD تروبولوجيامدخل إلى الان

 ألاستاذ:.....

 ..........قاعة : 

 
 TD إعالم آلي

 أ :. سويح حسين
 قاعة المعموماتية 

  الخميس

 لغة أجنبية 
 :. عواد حياة

 02قاعة رقم :
 

 COUR مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون سامية شرين

 مدرج أحمد مدغري

  



 الفوج السابع                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
  جتماعيةقسم العموم اال / جتماعيةكمية العموم االجتماعية و العموم اال

 0281/0282األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةالمستوى: سنة أولى جذع مشترك عموم 
 

 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 مدخل الى عمم االجتماع 

 د. حسن عالي 
 COURمدرج أحمد مدغري 

  COUR مدارس ومناىج 
 أيت أحمد نور الدين أ.

 مدرج احمد مدغري

 
 

 لغة أجنبية 
 األستاذ:......

 08قاعة رقم :

 االثنين

 مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفة
  COURمدرج أحمد مدغري

  TD االنتروبولوجيا إلىدخل م

 أ : عيمر خيرة
 08قاعة :

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

 
 TD مدخل الى عمم االجتماع
 أ. بمحاج معمر 

 08قاعة رقم :
 

 الثالثاء

 مدخل الى الفمسفة  
 د.سنوسي فضيمة  

 COURمدرج أحمد مدغري 
  

 TD مدخل الى عمم النفس
 عيساوي األستاذ:
 11:قاعة 

 TD فرد وثقافة 
 تفاحي فتيحةأ:..

 08 قاعة رقم :

 TDإحصاء وصفي 

 د. عماره ميمود 
 08قاعة :

 األربعاء

 مدخل الى االنتروبولوجيا

 عالية بشيرةد.
 مدرج احمد مدغري

 TD إعالم آلي            
 أ :.رابحي قادة

 قاعة المعلوماتية 

 TDمدخل الى الفمسفة 
 د. جزولي أمينة 

 08قاعة :
   

 الخميس

  TD مدارس ومناىج
 فرحاوي وىيبو

 08قاعة :

  

 COUR مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون سامية شرين

 مدرج أحمد مدغري

  



 الفوج الثامن                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
  جتماعيةسم العموم االق / جتماعيةكمية العموم االجتماعية و العموم اال

 0281/0282األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةالمستوى: سنة أولى جذع مشترك عموم 
 

 21:22-22:92 22:92-88:22 88:22-80:92 80:92-80:22 80:22-83:92 15.30-17.00 

 األحد
 مدخل الى عمم االجتماع 

 د. حسن عالي 
 COURمدرج أحمد مدغري 

  COUR مدارس ومناىج 
 أيت أحمد نور الدينأ. 

 مدرج احمد مدغري

 لغة أجنبية  
 : طرشي نصر الدين

 00قاعة رقم :

 

 االثنين

 مدخل الى االقتصاد
 صعدلي لطيفة
  COURمدرج أحمد مدغري

 

 COUR فرد وثقافة 
 عبدلي محمد 
 مدرج مدغري

  
 TD مدخل الى عمم االجتماع
 أ. بمحاج معمر 

 00قم : قاعة ر 

 الثالثاء

 مدخل الى الفمسفة  
 د.سنوسي فضيمة  

 COURمدرج أحمد مدغري 
  

 TDإحصاء وصفي 

 محمدي حمزة 

 08قاعة :

 

 TD فرد وثقافة 
 أ:.. تفاحي فتيحة

 00قاعة رقم :

 األربعاء

 مدخل الى االنتروبولوجيا

 عالية بشيرةد.
 مدرج احمد مدغري

  TD االنتروبولوجيا إلىمدخل 

 ر خيرةأ : عيم
 22قاعة:

 TD إعالم آلي
 أ :. رابحي قادة

 قاعة المعموماتية   
 

 TDمدخل الى الفمسفة 
 د. جزولي أمينة 

 00قاعة :
 

 الخميس

 مدخل الى عمم النفس:
 األستاذ:...
 القاعة:...

  TD مدارس ومناىج
 فرحاوي وىيبة

 00قاعة :
 

  مدخل الى عمم النفس
 د. بن دىنون سامية شرين

 دغريمدرج أحمد م

  

 


