
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 اإلنسانية قسم العلوم :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018-2017 :سالساداستعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة

 

 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 السبت

 األحد
 

 تاريخ الثورة الجزائرية تط

 ميلودي زهرة د. 

 05قاعة: 

  

 
 مح جغرافيا اقتصادية  

 د. ميموني 

 مدرج مدغري

  االثنين

و  8المشرق اإلسالمي ما بين  ق 

 تط 15ق

 مةا شيخ فاط

 05 القاعة :

 لغة فرنسية 

................. 
 ق بن نحي زكرياء

 

  مح الثورة الجزائريةتاريخ 

 د. داعي

 قاعة بناحي زكرياء

 

   الثالثاء

 ما قبل التاريخ الشمال االفريقي مح

 ا موساوي مجدوب

 القاعة الجديدة 

االستعمار وحركات التحرر في 

 افريقيا واسيا  تط

 ا قراوي نادية

 05  عةالقا
 

 المخدرات والمجتمع مح

 ا شباب برزوق

  القاعة الجديدة
 

 األربعاء

في  التحررحركات االستعمار و

 مح  افريقيا واسيا

 د. قراوي 

 الجديدة القاعة

    
 علم الخرائط مح

 قدوري عبد الرحمان

 مدرج مدغري

 تقنيات اعداد مذكرة تط 

 ا قدوري عبد الرحمان

 5  القاعة

  الخميس

و  8اإلسالمي ما بين  ق المشرق 

 مح 15ق

 د بن عربة 

 مدرج مدغري

 ما قبل التاريخ الشمال االفريقي تط

 ا هواري محمد

 04القاعة  

 

 تاريخ النظم السياسية  مح

 د. كبداني فؤاد

 قاعة بناحي زكرياء
  

 



 ثانيج الالفو                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018-2017السادس: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة

 

 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 السبت

 األحد
 

 لغة فرنسية 

................. 
 ق بن نحي زكرياء

 تاريخ الثورة الجزائرية تط

 د. موسم عبدالحفيظ

 05 قاعة:

 8المشرق اإلسالمي ما بين  ق  
 تط 15و ق

 ا شيخ فاطمة

 06 القاعة :

 مح جغرافيا اقتصادية  

 د. ميموني 

 مدرج مدغري

     االثنين

 مح  ائريةتاريخ الثورة الجز

 د. داعي

 قاعة بناحي زكرياء

 

   الثالثاء

 ما قبل التاريخ الشمال االفريقي مح

 ا موساوي مجدوب

  القاعة الجديدة 
 

 المخدرات والمجتمع مح

 ا شباب برزوق

 القاعة الجديدة
 

 األربعاء

في  التحررحركات االستعمار و

 مح  افريقيا واسيا

 د. قراوي 

 الجديدة القاعة

 اريخ الشمال االفريقي تطما قبل الت

 ا هواري محمد

 09  القاعة
 

االستعمار وحركات التحرر في 

 افريقيا واسيا  تط

 ا قراوي نادية

  06 القاعة :

 علم الخرائط مح

 قدوري عبد الرحمان

 مدرج مدغري

 تقنيات اعداد مذكرة تط 

 ا قدوري عبد الرحمان

 05 القاعة

  الخميس

 و 8المشرق اإلسالمي ما بين  ق 

 مح 15ق

 د بن عربة 

 مدرج مدغري

 

 تاريخ النظم السياسية  مح

 د. كبداني فؤاد

 قاعة بناحي زكرياء
  

 



 ثالثالفوج ال                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018-2017السادس: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               تاريخ                                        : الشعبة

 

 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 السبت

 األحد
 

 8المشرق اإلسالمي ما بين  ق   
 تط 15و ق

 ا شيخ فاطمة

 06القاعة :

 
 مح جغرافيا اقتصادية  

 د. ميموني 

 مدرج مدغري

 االثنين
 تاريخ الثورة الجزائرية تط

 د. موسم عبدالحفيظ

 07القاعة 
   

 مح  تاريخ الثورة الجزائرية

 د. داعي

 قاعة بناحي زكرياء

 

   الثالثاء

 ما قبل التاريخ الشمال االفريقي مح

 ا موساوي مجدوب

 القاعة الجديدة 
 

 المجتمع محالمخدرات و

 ا شباب برزوق

 القاعة الجديدة
 

 األربعاء

في افريقيا  التحررحركات االستعمار و

 مح  واسيا

 د. قراوي 

 الجديدة القاعة

 لغة اجنبية 

............... 

 11القاعة:

االستعمار وحركات التحرر في 

 افريقيا واسيا  تط

 ا قراوي نادية

 05  القاعة :

ريقي ما قبل التاريخ الشمال االف

 تط

 ا هواري محمد

 07  القاعة

 علم الخرائط مح

 قدوري عبد الرحمان

 مدرج مدغري
 

 الخميس
 تقنيات اعداد مذكرة تط 

 ا قدوري عبد الرحمان

 07 القاعة

و  8المشرق اإلسالمي ما بين  ق 

 مح 15ق

 د بن عربة 

 مدرج مدغري

 

 تاريخ النظم السياسية  مح

 د. كبداني فؤاد

 قاعة بناحي زكرياء
  

 



 الرابعالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018-2017السادس:  استعمال الزمن الخاص بالسداسي              تاريخ                                        : الشعبة

 

 

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 السبت

 األحد
 

 لغة فرنسية 

................. 
 ق بن نحي زكرياء

و  8المشرق اإلسالمي ما بين  ق 

 تط 15ق

 ا شيخ فاطمة

 04 القاعة :

 

 
 مح جغرافيا اقتصادية  

 د. ميموني 

 دغريمدرج م

  االثنين
 تاريخ الثورة الجزائرية تط

 د. موسم عبدالحفيظ

 08القاعة 
  

 مح  تاريخ الثورة الجزائرية

 د. داعي

 قاعة بناحي زكرياء

 

   الثالثاء

 ما قبل التاريخ الشمال االفريقي مح

 ا موساوي مجدوب

 القاعة الجديدة 
 

 المخدرات والمجتمع مح

 ا شباب برزوق

 القاعة الجديدة
 

 ربعاءاأل

في  التحررحركات االستعمار و

 مح  افريقيا واسيا

 د. قراوي 

 الجديدة القاعة

االستعمار وحركات التحرر في 

 افريقيا واسيا  تط

 ا قراوي نادية

 10  القاعة :

 ما قبل التاريخ الشمال االفريقي تط

 ا هواري محمد

  06  القاعة

  
 علم الخرائط مح

 قدوري عبد الرحمان

 مدرج مدغري

  

 الخميس
 تقنيات اعداد مذكرة تط 

 ا قدوري عبد الرحمان

 07 القاعة

و  8المشرق اإلسالمي ما بين  ق 

 مح 15ق

 د بن عربة 

 مدرج مدغري

 

 تاريخ النظم السياسية  مح

 د. كبداني فؤاد

 قاعة بناحي زكرياء
   

 


