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

 7102-7102 :ثالثالاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة
 
 12:11-13:91 13:91-00:11 00:11-07:91 07:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

  األحد

 )محاضرة(فمسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف
 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(صدر االسالم 
 ذ.بوداعه نجادي

 10القاعة: 

 )محاضرة(جغرافيا طبيعية 
 ا ميموني

 مدرج مدغري
 

 )تطبيق( بي الحديثالمغرب العر 

 د. تمي رفيق
 13القاعة: 

   االثنين

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 شيخ فطيمة د.

 مدرج مدغري

  

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 موساوي مجدوبد. 

 19 القاعة

 )محاضرة( صدر االسالم
 بوداعه نجاديا 

 مدرج مدغري
 

  الثالثاء
 منهجية وتقنيات البحث )تطبيق(

 بوحسون عبد القادرا 
 17  القاعة:

منهجية وتقنيات البحث 
 )محاضرة(

 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

 تاريخ وحضارة المغرب القديم
 )تطبيق(

 مكاتي تهاميد.  
 17 القاعة:

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويمب عبد اهللد. 
 مدرج مدغري

 

 األربعاء

 )محاضرة( يثالمغرب العربي الحد
 د.بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

  

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(

 األستاذ: سكاكو مريم
 مدرج مدغري

 
 لغة اجنبية 

 االستاذ ............
 القاعة:

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 األستاذ بن عربة 

 مدرج مدغري

 

 
 
 
 

   

 



 ثانيالفوج ال                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 7102-7102:  الثالثاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة
 

 12:11-13:91 13:91-00:11 00:11-07:91 07:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

  األحد

 )محاضرة(فمسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف

 القاعة بناحي زكرياء

 )محاضرة(جغرافيا طبيعية  
 ا ميموني

 مدرج مدغري

 )تطبيق( المغرب العربي الحديث

 د. تمي رفيق
 12القاعة:

 

  االثنين

 )محاضرة(في  تاريخ الجزائر الثقا
 شيخ فطيمة د.

 مدرج مدغري

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 موساوي مجدوبد. 

 10  القاعة

 )تطبيق(صدر االسالم 
 بوداعه نجاديا 

 10 القاعة:

 )محاضرة(صدر االسالم 
 ا بوداعه نجادي
 مدرج مدغري

 

    الثالثاء

منهجية وتقنيات البحث 
 )محاضرة(

 ا بوحسون عبد القادر
 ة بناحي زكرياءالقاع

منهجية وتقنيات البحث 
 )تطبيق(

 ا بوحسون عبد القادر
  19  القاعة:

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويمب عبد اهللد. 
 مدرج مدغري

 تاريخ وحضارة المغرب القديم
 )تطبيق(

 مكاتي تهاميد.  
 19 القاعة:

 األربعاء

 )محاضرة(المغرب العربي الحديث 
 دريسد.بن مصطفى ا

 القاعة بناحي زكرياء

  

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(

 األستاذ: سكاكو مريم
 مدرج مدغري

 
 لغة اجنبية 

 االستاذ ............
 القاعة:

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 األستاذ بن عربة 

 مدرج مدغري

 
 
 

   

 



 ثالثالفوج ال                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 7102-7102:  الثالثاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة
 

 12:11-13:91 13:91-00:11 00:11-07:91 07:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

  األحد

 )محاضرة(فمسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف

 القاعة بناحي زكرياء

 )محاضرة(جغرافيا طبيعية  
 ا ميموني

 مدرج مدغري
   

  االثنين

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 شيخ فطيمة د.

 مدرج مدغري

 )تطبيق(صدر االسالم 
 بوداعه نجاديا 

 10 اعة:الق

منهجية وتقنيات البحث 
 )تطبيق(

 أ زاوي بوبكر
 12  القاعة:

 )محاضرة(صدر االسالم 
 ا بوداعه نجادي
 مدرج مدغري

 

 الثالثاء

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 موساوي مجدوبد. 

 12 القاعة
 

 منهجية وتقنيات البحث )محاضرة(
 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويمب عبد اهللد. 
 مدرج مدغري

 لغة اجنبية 
 االستاذ ............

 القاعة:

 األربعاء

 )محاضرة(المغرب العربي الحديث 
 د.بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق( المغرب العربي الحديث

 د.بن مصطفى ادريس
  07 القاعة:

 مغرب القديمتاريخ وحضارة ال

 )تطبيق(
 ا طيبي عبد العالي

 12 القاعة

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(

 األستاذ: سكاكو مريم
 مدرج مدغري

  

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 األستاذ بن عربة 

 مدرج مدغري

      

 



 رابعالالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 7102-7102:  الثالثاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة
 

 12:11-13:91 13:91-00:11 00:11-07:91 07:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

  األحد

 )محاضرة(فمسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف

 القاعة بناحي زكرياء

 )محاضرة(جغرافيا طبيعية  
 ا ميموني

 مدرج مدغري

 )تطبيق(صدر االسالم 
 بوداعه نجاديا 

 10 القاعة:

 

  االثنين

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 شيخ فطيمة د.

 مدرج مدغري

 ت البحث )تطبيق(منهجية وتقنيا
 أ زاوي بوبكر

 01  القاعة:

 )تطبيق( المغرب العربي الحديث

 د. تمي رفيق
 10القاعة:

 )محاضرة(صدر االسالم 
 ا بوداعه نجادي
 مدرج مدغري

 

   الثالثاء

منهجية وتقنيات البحث 
 )محاضرة(

 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 وساوي مجدوبمد. 

 01  القاعة

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويمب عبد اهللد. 
 مدرج مدغري

 لغة اجنبية 
 االستاذ ............

 القاعة:

 األربعاء

 )محاضرة(المغرب العربي الحديث 
 د.بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

 

 
 
 

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(

 كو مريماألستاذ: سكا
 مدرج مدغري

 تاريخ وحضارة المغرب القديم
 ا طيبي عبد العالي

 12القاعة  
 

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 األستاذ بن عربة 

 مدرج مدغري

     

 



 الخامسالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية :عية و العموم اإلنسانيةكمية العموم االجتما

 7102-7102:  الثالثاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة
 

 12:11-13:91 13:91-00:11 00:11-07:91 07:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

  األحد

 )محاضرة(فمسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف
 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق( المغرب العربي الحديث

 د. تمي رفيق
 10القاعة: 

 )محاضرة(جغرافيا طبيعية 
 ا ميموني

 مدرج مدغري
 

 

 االثنين

 )تطبيق(صدر االسالم 
 بوداعه نجاديا 

 05 القاعة:

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 شيخ فطيمة د.

 مدرج مدغري

  
 )محاضرة(صدر االسالم 

 ا بوداعه نجادي
 مدرج مدغري

منهجية وتقنيات البحث 
 )تطبيق(

 بوحسون عبد القادرأ 
 13 القاعة:

  الثالثاء
 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 

 موساوي مجدوبد. 
 10  القاعة

 منهجية وتقنيات البحث )محاضرة(
 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

 ة المغرب القديمتاريخ وحضار 
 تط د. طويمب عبد اهلل 

 10القاعة: 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويمب عبد اهللد. 
 مدرج مدغري

 لغة اجنبية 
 االستاذ ............

 القاعة:

 األربعاء

 )محاضرة(المغرب العربي الحديث 
 د.بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

  

 ى اوروبا في العصور الوسط
 )محاضرة(

 األستاذ: سكاكو مريم
  مدرج مدغري

  

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 األستاذ بن عربة 

 مدرج مدغري

  
 
 
 

  

 
  


