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

 6102-6102 :سالخاماستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة
 
 

 10:11-13:91 13:91-00:11 00:11-06:91 06:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

 السبت
 األحد

 

 عمم النفس االجتماعي )محاضرة(
 دومي أحمد

 00  القاعة

 )تطبيق( الجزائرية الحركة الوطنية  
 د الحفيظبد.موسم ع

 12 القاعة:

الحوكمة واخالقيات المهنة 
 )محاضرة(

 لقاعةا

 

   االثنين

 )تطبيق(المشرق االسالمي 
 د شيخ فطيمة

 00 القاعة:

 )محاضرة( الحركة الوطنية الجزائرية
 د. داعي محمد
 مدرج مدغري

 
 )تطبيق(لغة أجنبية  

....................... 
 القاعة:

    الثالثاء

 )محاضرة(االستعمار وحركات التحرر 
 قراوي ناديه 

 مدغري مدرج

 )محاضرة(المشرق االسالمي 
 د بوشيبة ذهبية

 القاعة : بناحي زكرياء

 

  األربعاء

 )تطبيق(االستعمار وحركات التحرر
 قراوي ناديه

 12القاعة  

 جنوب الصحراء تاريخ افريقيا
 )محاضرة(

 االستاذ المحول
  00القاعة 

 )تطبيق(معاصرة  عربيةقضايا 
 ا كبداني فواد

 10القاعة 

 )محاضرة( لية معاصرةقضايا دو 
 ا كبداني فواد
 مدرج مدغري

 

   الخميس

 )محاضرة( اوروبا واالمريكتان
 االستاذ المحول

 قاعة بناحي زكرياء

 دراسة نقدية لمكتبات التاريخية 
 )تطبيق( 

 ا قدوري عبد الرحمان
 13القاعة : 

 دراسة نقدية لمكتبات التاريخية
 )محاضرة(

 قدوري عبد الرحمانا 
 حي زكرياءقاعة بنا

  

 



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

 6102-6102:  الخامسص بالسداسي استعمال الزمن الخا              تاريخ                                        : الشعبة
 

 10:11-13:91 13:91-00:11 00:11-06:91 06:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

 السبت
 األحد

 

 عمم النفس االجتماعي )محاضرة(
 دومي أحمد

 00  القاعة

 )تطبيق(المشرق االسالمي 
 د شيخ فطيمة

 10  القاعة:

الحوكمة واخالقيات المهنة  
 )محاضرة(

..................... 
 القاعة

 

 االثنين

 )تطبيق( الجزائريةالحركة الوطنية  
 د.موسم عبد الحفيظ

 12القاعة: 
  

 )محاضرة(الحركة الوطنية الجزائري 
 د. داعي محمد
 مدرج مدغري

 
 )تطبيق(لغة أجنبية  

............. 
 القاعة:

    الثالثاء

االستعمار وحركات التحرر 
 )محاضرة(

 هقراوي نادي 
 مدرج مدغري

 )محاضرة(المشرق االسالمي 
 د بوشيبة ذهبية

 القاعة : بناحي زكرياء

 

 األربعاء

 )تطبيق(االستعمار وحركات التحرر
 قراوي ناديه
  القاعة 

 

 جنوب الصحراء تاريخ افريقيا
 )محاضرة(

 االستاذ المحول
 00القاعة 

 

 )محاضرة( معاصرة عربيةقضايا 
 ا كبداني فواد
 مدرج مدغري

 )تطبيق(معاصرة  عربيةايا قض
 ا كبداني فواد

 12القاعة 

 الخميس

 دراسة نقدية لمكتبات التاريخية 
 )تطبيق( 

 ا قدوري عبد الرحمان
   13القاعة : 

 )محاضرة( اوروبا واالمريكتان
 االستاذ المحول

 قاعة بناحي زكرياء

 

 دراسة نقدية لمكتبات التاريخية
 )محاضرة(

 قدوري عبد الرحمانا 
 بناحي زكرياء قاعة

  

 



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

 6102-6102: الخامساستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة
 

 10:11-13:91 13:91-00:11 00:11-06:91 06:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

 السبت
 األحد

 

 عمم النفس االجتماعي )محاضرة(
 دومي أحمد

 00  القاعة

الحوكمة واخالقيات المهنة   
 )محاضرة(

..................... 
 القاعة

 الجزائريةالحركة الوطنية  
 )تطبيق(

 د.موسم عبد الحفيظ
 12القاعة: 

    االثنين

الحركة الوطنية الجزائري 
 )محاضرة(

 د. داعي محمد
 مدرج مدغري

 )تطبيق(المشرق االسالمي 
 د شيخ فطيمة

 12  القاعة:

 )تطبيق(لغة أجنبية  
.............. 

 00القاعة:

     الثالثاء
 

وحركات التحرر  االستعمار
 )محاضرة(

 قراوي ناديه 
 مدرج مدغري

 )محاضرة(المشرق االسالمي 
 د بوشيبة ذهبية

 القاعة : بناحي زكرياء

االستعمار وحركات 
 )تطبيق(التحرر

 قراوي ناديه 
 12 القاعة

   األربعاء

 جنوب الصحراء تاريخ افريقيا
 )محاضرة(

 االستاذ المحول
 00القاعة 

 التاريخية  دراسة نقدية لمكتبات
 )تطبيق( 

 ا قدوري عبد الرحمان
 12 القاعة :

 قضايا دولية معاصرة
 )محاضرة(

 ا كبداني فواد
 مدرج مدغري

 

 الخميس

 )تطبيق(معاصرة  عربيةقضايا 
 ا كبداني فواد

 12 القاعة

 )محاضرة( اوروبا واالمريكتان
 االستاذ المحول

 قاعة بناحي زكرياء

 

 ةدراسة نقدية لمكتبات التاريخي
 )محاضرة(

 قدوري عبد الرحمانا 
 قاعة بناحي زكرياء

  



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

 6102-6102:  الخامساستعمال الزمن الخاص بالسداسي                     تاريخ                                  : الشعبة
 

 10:11-13:91 13:91-00:11 00:11-06:91 06:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

 السبت
 األحد

 

 عمم النفس االجتماعي )محاضرة(
 دومي أحمد

 00  القاعة

 )تطبيق(المشرق االسالمي  
 د شيخ فطيمة

 10  القاعة:

لحوكمة واخالقيات المهنة ا
 )محاضرة(

..................... 
 القاعة

 

  االثنين

 )تطبيق( الجزائريةالحركة الوطنية  
 د.موسم عبد الحفيظ

 10القاعة : 
 

 

 )محاضرة(الحركة الوطنية الجزائري 
 د. داعي محمد
 مدرج مدغري

 
 )تطبيق(لغة أجنبية  

.................. 
 القاعة:

   الثالثاء
 )تطبيق(االستعمار وحركات التحرر

 قراوي ناديه 
 10القاعة 

 )محاضرة(االستعمار وحركات التحرر 
 قراوي ناديه 

 مدرج مدغري

 )محاضرة(المشرق االسالمي 
 د بوشيبة ذهبية

 القاعة : بناحي زكرياء

 

   األربعاء

 جنوب الصحراء تاريخ افريقيا
 )محاضرة(

 االستاذ المحول
 00القاعة 

 

 لية معاصرةقضايا دو 
 )محاضرة(

 ا كبداني فواد
 مدرج مدغري

 دراسة نقدية لمكتبات التاريخية 
 )تطبيق( 

 ا قدوري عبد الرحمان
 10القاعة 

  الخميس

 )محاضرة( اوروبا واالمريكتان
 االستاذ المحول

 قاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(معاصرة  عربيةقضايا 
 ا كبداني فواد

 10 القاعة

 التاريخيةدراسة نقدية لمكتبات 
 )محاضرة(

 قدوري عبد الرحمانا 
 قاعة بناحي زكرياء

  

 


