
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

 األحد
 اعالم الي )تطبيق(

 زالق اميناألستاذ: 
 قاعة االعالم االلي

 )محاضرة( تاريخ الجزائر المعاصر
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق(مدخل الى عمم االثار 
 د. جبران لعرج

 09القاعة:

 دخل الى وسائل االعالم م 
 )تطبيق(

 د. بممدني سعد
 00القاعة:

 )محاضرة( مدخل الى وسائل االعالم
 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

  االثنين

 )تطبيق( تاريخ الجزائر المعاصر
 د رزيوي

 00القاعة:
   

 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار
 د. موساوي مجدوب

 مدرج مدغري

 الثالثاء

 بيق()تطتاريخ الحضارات
 د.سكاكو مريم

 00القاعة:

 )محاضرة( مدخل الى البيبموغرافيا
 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

  

 )تطبيق(مدارس ومناىج 
 اعيدوني

 00القاعة:

 مدخل الى مجتمع المعمومات
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

  األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

  

  

 )تطبيق( مدخل الى البيبموغرافيا
 د. مكناس

 00القاعة:

 )محاضرة(  مدخل الى الفمسفة
 د.سمطاني فاطمة

 مدرج مدغري

 الخميس

 )تطبيق(  نصوص اجنبية
............. 

 00القاعة:

 )محاضرة( تاريخ الحضارات 
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

    

 



 الثانيالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بممدني سعد

 03القاعة:

 )تطبيق(اعالم الي  
 زالق اميناألستاذ: 

 قاعة االعالم االلي

مدخل الى وسائل االعالم 
 )محاضرة(

 مدني سعدد. بم
 مدرج مدغري

  االثنين

 )تطبيق( مدخل الى عمم االثار
 د. جبران لعرج

 03القاعة:

 )تطبيق( تاريخ الجزائر المعاصر
 د رزيوي

 03القاعة:

  
 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار

 د. موساوي مجدوب
 مدرج مدغري

  الثالثاء
 )محاضرة(مدخل الى البيبموغرافيا 

 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

 )تطبيق( تاريخ الحضارات
 د.سكاكو مريم

 03القاعة:

  

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

  األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

 )تطبيق( مدخل الى البيبموغرافيا 
 د. مكناس

 03القاعة:
  

 )محاضرة(مدخل الى الفمسفة  
 د.سمطاني فاطمة

 مدرج مدغري

 الخميس

 )تطبيق(مدارس ومناىج
................... 

 القاعة:

 )محاضرة(تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

 )تطبيق( نصوص اجنبية
................. 

 03القاعة:

   

 



 الثالثالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق(مدخل الى عمم االثار   
 د. جبران لعرج

 00 القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

 االثنين

مدخل الى وسائل االعالم 
 )تطبيق(

 د. بممدني سعد
 09القاعة:

 )تطبيق(الم الي اع
 زالق اميناألستاذ: 

 قاعة االعالم االلي

 )تطبيق( نصوص اجنبية
 داودي اسية

 09القاعة:

 
 )تطبيق( تاريخ الجزائر المعاصر

 د رزيوي
 09القاعة:

 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار
 د. موساوي مجدوب

 مدرج مدغري

  الثالثاء
 )محاضرة(مدخل الى البيبموغرافيا 

 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

  

 )تطبيق( تاريخ الحضارات
 د.سكاكو مريم

 09القاعة:

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

 األربعاء

 )تطبيق( مدارس ومناىج
................. 

 09القاعة:

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

  

   
 )محاضرة(فة  مدخل الى الفمس

 د.سمطاني فاطمة
 مدرج مدغري

 الخميس

 )تطبيق( مدخل الى البيبموغرافيا
 د. مكناس

 09القاعة:

 )محاضرة(تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

    

 



 الرابعالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :االجتماعية و العموم اإلنسانية كمية العموم
 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 

 
 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(صر تاريخ الجزائر المعا
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق( تاريخ الجزائر المعاصر
 د. رزيوي زينب

 00القاعة:

 

 

مدخل الى وسائل االعالم 
 )محاضرة(

 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

 االثنين

 )تطبيق( نصوص اجنبية
 داودي اسية

 04القاعة:

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بممدني سعد

 00اعة:الق

 )تطبيق( مدخل الى عمم االثار
 د. جبران لعرج

 00القاعة:

  
 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار

 د. موساوي مجدوب
 مدرج مدغري

 الثالثاء

 )تطبيق( اعالم الي
 بوقرة عبير 

 قاعة االعالم االلي

 )محاضرة(مدخل الى البيبموغرافيا 
 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

   

ومات مدخل الى مجتمع المعم
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

 األربعاء

 )تطبيق( تاريخ الحضارات
 د.سكاكو مريم

 00القاعة:

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

  

  

 )تطبيق(مدارس ومناىج 
 صديق عالق  األستاذ

 00القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى الفمسفة  
 د.سمطاني فاطمة

 دغريمدرج م

  الخميس

 )محاضرة(تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

 )تطبيق( مدخل الى البيبموغرافيا
 د. مكناس

 00القاعة:

   

 



 الخامسالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 م العموم اإلنسانية قس :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق( تاريخ الجزائر المعاصر
 حميمي مصطفى أ: 

 03القاعة:

 
 

 )محاضرة(مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

 االثنين

 )تطبيق( اعالم الي 
 زالق اميناألستاذ: 

 قاعة االعالم االلي

 )تطبيق( نصوص اجنبية
 داودي اسية

 05القاعة:

 )تطبيق( مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بممدني سعد

 03القاعة:

 
 )تطبيق( مدخل الى عمم االثار

 د. جبران لعرج
 03القاعة:

 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار
 د. موساوي مجدوب

 مدرج مدغري

  الثالثاء
 )محاضرة(مدخل الى البيبموغرافيا 

 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

   

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 بغدادبن ديده )محاضرة(  

 مدرج مدغري

 األربعاء

 )تطبيق( مدارس ومناىج
 عالق الصديق

 03القاعة:

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

 )تطبيق( تاريخ الحضارات 
 د.سكاكو مريم

 03القاعة:
  

 )محاضرة(مدخل الى الفمسفة  
 د.سمطاني فاطمة

 مدرج مدغري

  الخميس

 محاضرة()تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

 

 )تطبيق( مدخل الى البيبموغرافيا
 د. مكناس

 03القاعة:

  

 



 السادسالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               ة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةسنالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 ) اصرتاريخ الجزائر المع  
 االستاذ : حميمي مصطفى

 00القاعة:

مدخل الى وسائل االعالم 
 )محاضرة(

 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

   االثنين

 )تطبيق( اعالم الي 
 زالق اميناألستاذ: 

 قاعة االعالم االلي

 مدخل الى عمم االثار تطبيق(
 ا بن عيسى مبروك

 00 القاعة:

  )تطبيق( مدخل الى وسائل االعالم
 ني سعدد. بممد

 00القاعة:

 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار
 د. موساوي مجدوب

 مدرج مدغري

  الثالثاء
 )محاضرة(مدخل الى البيبموغرافيا 

 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

 )تطبيق(نصوص اجنبية 
................. 

 القاعة:

  

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

  اءاألربع

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

 )تطبيق( مدارس ومناىج 
 عالق الصديق

 00القاعة:

 )تطبيق( مدخل الى البيبموغرافيا
 د. مكناس

 00القاعة:

 
 )محاضرة(مدخل الى الفمسفة  

 د.سمطاني فاطمة
 مدرج مدغري

 الخميس

 )تطبيق( تاريخ الحضارات
 بن عربو محمد

 00قالعة:ال

 )محاضرة(تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

    

 



 السابعالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               نسانيةسنة أولى جذع مشترك علوم إالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر 
 بوبكر االستاذ زاوي 
 00القاعة:

 

 

مدخل الى وسائل االعالم 
 )محاضرة(

 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

   االثنين

 )تطبيق(مدخل الى عمم االثار 
 د ميموني

 00القاعة:

 
 )تطبيق( اعالم الي 
 زالق اميناألستاذ: 

 قاعة االعالم االلي

 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار
 د. موساوي مجدوب

 مدرج مدغري

 ءالثالثا

 مدخل الى البيبموغرافيا )تطبيق(
 شعيب الحاجد. 

  00القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى البيبموغرافيا 
 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

  

 )تطبيق( مدارس ومناىج
 األستاذ: طمحي عامر

 00القاعة:

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

  األربعاء

 ضرة()محامدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

  

  

 )تطبيق(نصوص اجنبية 
................. 

 القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى الفمسفة  
 د.سمطاني فاطمة

 مدرج مدغري

  الخميس

 )محاضرة(تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

 )تطبيق( تاريخ الحضارات
 بن عربو محمد

 00القاعة:

 )تطبيق(وسائل االعالم مدخل الى 

 قواسم بن عيسى
 00القاعة:

  

 



 الثامنالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر  
 االستاذ زاوي بوبكر 

 03:القاعة
 

 )محاضرة(مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

   االثنين

 )تطبيق( مدخل الى البيبموغرافيا
 د.شعيب الحاج 

 00القاعة:

 
 مدخل الى عمم االثار
 بن عيسى مبروك

 00القالعة:

 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار
 د. موساوي مجدوب

 مدرج مدغري

  الثالثاء
 )محاضرة(وغرافيا مدخل الى البيبم

 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

 )تطبيق( اعالم الي
 بوقرة عبير 

 قاعة االعالم االلي

 مدارس ومناىج )تطبيق(
 طمحي عامر

 00القاعة:

 

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

  األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدغريمدرج 

  

 

مدخل الى وسائل االعالم 
 )تطبيق(

 قواسم بن عيسى
 00القاعة:

 
 )محاضرة(مدخل الى الفمسفة  

 د.سمطاني فاطمة
 مدرج مدغري

  الخميس

 )محاضرة(تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

 )تطبيق( نصوص اجنبية
.................... 

 00القاعة:

 )تطبيق( تاريخ الحضارات
 و محمدبن عرب

 00القاعة:

  

 



 التاسعالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاىر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 2018/2019األول: سداسي استعمال الزمن الخاص بال              سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 

 
 

00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 00:00-03:90 03:90-00:00 

  األحد

 )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 االستاذ : حميمي مصطفى

 مدرج مدغري

 )تطبيق(مدارس ومناىج   
 األستاذة: تفاحي فتيحو

 03القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بممدني سعد
 مدرج مدغري

 االثنين

 تاريخ الحضارات
 بن عيسى مبروك

 03القاعة:

 )تطبيق(مدخل الى عمم االثار 
 أ ميموني  

 03 القاعة:

   
 )محاضرة( مدخل الى عمم االثار

 د. موساوي مجدوب
 مدرج مدغري

  الثالثاء
 )محاضرة(مدخل الى البيبموغرافيا 

 د. شعيب الحاج
 مدرج مدغري

 )تطبيق(الى البيبموغرافيا مدخل 
 الحاج د. شعيب
 03القاعة:

 

 )تطبيق(اعالم الي 
 بوقرة عبير 

 قاعة االعالم االلي

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 بن ديده بغداد)محاضرة(  

 مدرج مدغري

  األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناىج  
 األستاذ:طيبي عبد العال 

 مدرج مدغري

  

 بيق()تطتاريخ الجزائر المعاصر 
 د قراوي ناديو

 القاعة:

  
 )محاضرة(مدخل الى الفمسفة  

 د.سمطاني فاطمة
 مدرج مدغري

 الخميس

 )تطبيق( نصوص اجنبية
................ 

 03القاعة:

 )محاضرة(تاريخ الحضارات  
 بن عربو محمد
 مدرج مدغري

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 
 قواسم بن عيسى

 03القاعة:

   

 
 


