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

     إنسانيةع مشترك علوم ذسنة أولى جالمستوى: 
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:

 
 

 
 

1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد
 )مح(مدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم   
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 

  االثنين

 )مح(تاريخ الجزائر المعاصر 
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

  )تط( يخ الجزائر المعاصرتار 
 األستاذ موساوي مجدوب

 10القاعة 

 )مح(مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
مدرج مدغري

 )تط(مدخل الى وسائل االعالم
 بممداني سعد

10القاعة: 

 لغة فرنسية
 االستاذ 
 القاعة:

  الثالثاء
 )تط( مدارس ومناهج

 األستاذ:  هالل يحي
 10القاعة: 

 

  )مح(موماتمدخل الى مجتمع المع
 شعيب الحاج األستاذ: 

 مدرج احمد مدغري

  

 األربعاء

 )مح(تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

 )تط( مدخل الى عمم االثار
 بكوش فافة

 10القاعة:

 )تط( تاريخ الحضارات
 االستاذ د. سكاكو 

 10: القاعة

 )مح(تنظيم وتسيير المعمومات
 فاطمة األستاذة مكناس

 مدرج مدغري

 
 )تط( نظيم وتسيير المعموماتت

 األستاذة مكناس
 10القاعة:

 الخميس

 )مح(مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

 اعالم الي
 …………ا  

 قاعة المعموماتية

    



 الفوج الثاني                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  /العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية كمية 

            إنسانيةالمستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم 
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:
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 األحد
 ح()ممدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم   
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 لغة فرنسية
 األستاذ
 00القاعة:

 االثنين

  )تط( تاريخ الجزائر المعاصر
 األستاذ موساوي مجدوب

 18القاعة 

 )مح(تاريخ الجزائر المعاصر 
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

 )تط( الى وسائل االعالممدخل 
 بممداني سعد

 18القاعة: 

 )مح(مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
مدرج مدغري

 

  الثالثاء
 اعالم الي

 
 قاعة المعموماتية

 )تط( مدارس ومناهج
 األستاذ:  هالل يحي

 18القاعة: 

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 )مح(

 شعيب الحاج األستاذ: 
 مدرج احمد مدغري

  

 األربعاء

 )مح(تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

 )تط( تاريخ الحضارات
 االستاذ د. سكاكو 

 18 :القاعة

 
 )مح(تنظيم وتسيير المعمومات

 فاطمة األستاذة مكناس
 مدرج مدغري

 )تط( تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذة مكناس

 18القاعة:
 

 الخميس

 )مح(مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة

 درج أحمد مدغريم

  
 )تط( مدخل الى عمم االثار

 بكوش فافة
 18القاعة:

  



 الفوج الثالث                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  /كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية 

            إنسانية المستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:
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 األحد
 )مح(مدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 لغة فرنسية  
  األستاذ:
 =1القاعة:

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 

 االثنين

 )تط( مدخل الى وسائل االعالم
 بممداني سعد

 19القاعة: 

  )مح(تاريخ الجزائر المعاصر
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

  

 )مح(مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
 مدرج مدغري

 

 الثالثاء

  )تط( تاريخ الجزائر المعاصر
 عبد الكريمشباب األستاذ 

 19القاعة 
  

مدخل الى مجتمع المعمومات 
 )مح(

 شعيب الحاج األستاذ: 
 مدرج احمد مدغري

 )تط( مدارس ومناهج
 األستاذ:  هالل يحي

 19القاعة: 

 

 األربعاء

 )مح(تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

 

 )تط( تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذة مكناس

 19القاعة:

 )مح(المعمومات تنظيم وتسيير
 فاطمة األستاذة مكناس

 مدرج مدغري

 )تط( مدخل الى عمم االثار
 بكوش فافة

 19القاعة:
 

 الخميس

 )مح(مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

 )تط( تاريخ الحضارات
 االستاذ د. سكاكو 

 19 :القاعة

 
 
 

 اعالم الي
 

 قاعة المعموماتية

  



 الفوج الرابع                                                    الطاهر سعيدة جامعة د.موالي
 قسم العموم اإلنسانية  /كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية 

          انسانيةالمستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم 
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:

 
 

 1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد
 )مح(مدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 اعالم الي 
 زالق امين

 قاعة المعموماتية

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم 
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 )تط( مدخل الى وسائل االعالم
 بممداني سعد

 :1القاعة: 

  االثنين

 )مح(تاريخ الجزائر المعاصر 
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

 لغة فرنسية
  األستاذ:
 88القاعة:

 )مح(مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
 مدرج مدغري

  

  الثالثاء
  )تط( تاريخ الجزائر المعاصر

 شباب عبد الكريماألستاذ 
 :1القاعة 

 

 )مح(مدخل الى مجتمع المعمومات 
 شعيب الحاج األستاذ: 

 مدرج احمد مدغري

 )تط( مدارس ومناهج
 زروقي سعيدوناألستاذ: 

 :1القاعة:

 

 األربعاء

 )مح(تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

  
 )مح(تنظيم وتسيير المعمومات

 فاطمة األستاذة مكناس
 مدرج مدغري

 )تط( تاريخ الحضارات
 االستاذ د. سكاكو 

 :1 :القاعة

 )تط( لى عمم االثارمدخل ا
 بكوش فافة

 :1القاعة:

 الخميس

 )مح(مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

 )تط( تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذة مكناس

 :1القاعة:

 
 
 

   



 الفوج الخامس                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  -كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية 

     إنسانيةالمستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم 
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:

 
 

 1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد
 ح()ممدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 )تط( مدخل الى وسائل االعالم  
 بممداني سعد

 ;1القاعة: 

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 

  االثنين

 تاريخ الجزائر المعاصر 
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

 )تط( تاريخ الحضارات
 شيخ فاطمة االستاذ د. 

 ;1 :القاعة

 )مح(مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
 مدرج مدغري

  )تط( تاريخ الجزائر المعاصر
 دلباز محمداألستاذ 

 ;1القاعة 
 

   الثالثاء
 )تط( مدارس ومناهج

 زروقي سعيدوناألستاذ: 
 ;1القاعة:

 )مح(مدخل الى مجتمع المعمومات 
 شعيب الحاج األستاذ: 

 مدرج احمد مدغري

 

 اعالم الي
 

 ة المعموماتيةقاع

 األربعاء

 )مح(تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

 لغة اجنبية

 
 03القاعة:

 
 )مح(تنظيم وتسيير المعمومات

 فاطمة األستاذة مكناس
 مدرج مدغري

  

 الخميس

 )مح(مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

 )تط( مدخل الى عمم االثار
 بكوش فافة

 ;1:القاعة

 )تط( تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذة مكناس

 ;1القاعة:
   



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

 انيةإنسالمستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم 
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:

 
 1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد
 )مح(مدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 )تط( مدارس ومناهج
 عالق الصديقاألستاذ: 

 >1القاعة:

 )تط(مدخل الى وسائل االعالم
  سعد بممداني

 >1القاعة: 

 اعالم الي
 

 قاعة المعموماتية

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 

  االثنين

 )مح(تاريخ الجزائر المعاصر 
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

 

 )مح(مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
 مدرج مدغري

  

 الثالثاء

  )تط( صرتاريخ الجزائر المعا
 دلباز محمداألستاذ 

 >1القاعة 

 )تط( تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذ" شعيب

 >1القاعة:
 

 )مح(مدخل الى مجتمع المعمومات 
 شعيب الحاج األستاذ: 

 مدرج احمد مدغري

  

 األربعاء

 )مح(تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

  
 )مح( تنظيم وتسيير المعمومات

 فاطمة األستاذة مكناس
 مدرج مدغري

  

 الخميس

 )مح(مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

 

 )تط( مدخل الى عمم االثار
 بكوش فافة

 >1القاعة:

 )تط(تاريخ الحضارات 
 االستاذ د.  .بن عربة محمد

 >1: القاعة

  

 



 السابعالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  /كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية 

 إنسانيةالمستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم 
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:

 
 1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد
 )مح(مدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 )تط( مدخل الى عمم االثار 
 مبروك بن عيسى

 =1القاعة:

 )تط( مدارس ومناهج
 عالق الصديقاألستاذ: 

 =1القاعة:

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 

 االثنين

 اعالم الي
 

 قاعة المعموماتية

 )مح(ئر المعاصر تاريخ الجزا
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

 

 )مح(مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
 مدرج مدغري

 )تط( تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذ" شعيب

=1القاعة:

 

  الثالثاء
  )تط( تاريخ الجزائر المعاصر

 دلباز محمداألستاذ 
 =1القاعة 

 

 )مح(مدخل الى مجتمع المعمومات 
 شعيب الحاج ذ: األستا

 مدرج احمد مدغري

 لغة فرنسية
 األستاذ: 

 19القاعة:

 

 األربعاء

 )مح( تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

 

 )تط( مدخل الى وسائل االعالم
 قواسم بن عيسى

 =1القاعة: 

 )مح( تنظيم وتسيير المعمومات
 فاطمة األستاذة مكناس

 مدرج مدغري

  

 الخميس

 )مح( ارمدخل الى عمم االث
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

  
 )تط( تاريخ الحضارات

 سكاكو االستاذ د. 
 =1 :القاعة

  

 



 الثامنالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  /كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية 

 إنسانيةالمستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم 
 ?810/ <810استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني:

 
 1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد
 )مح(مدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 )تط( تاريخ الحضارات
 شيخ فاطمة االستاذ د. 
 <1 :ةالقاع

 )تط( مدخل الى عمم االثار 
 مبروك بن عيسى

 <1القاعة:

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 

 االثنين

 )تط( مدارس ومناهج
 عالق الصديقاألستاذ: 

 <1القاعة:

  )مح( تاريخ الجزائر المعاصر
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

 

 مح()مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
 مدرج مدغري

 

 الثالثاء

 اعالم الي
 ا زالق امين

 قاعة المعموماتية
 

 )تط(تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذ" شعيب

 <1القاعة:

 )مح(مدخل الى مجتمع المعمومات 
 شعيب الحاج األستاذ: 

 مدرج احمد مدغري

  

 األربعاء

 )مح( تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

  )تط( يخ الجزائر المعاصرتار 
 طيبي عبد العالاألستاذ 

 <1القاعة 

 
 )مح(تنظيم وتسيير المعمومات

 فاطمة األستاذة مكناس
 مدرج مدغري

  

 الخميس

 )مح( مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

 

 )تط( مدخل الى وسائل االعالم
 قواسم بن عيسى

 <1القاعة: 

 لغة فرنسية
 : ةتاذاألس

 <0القاعة:

  

 



 التاسعالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العموم اإلنسانية  /كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية 

 إنسانيةالمستوى: سنة أولى جدع مشترك عموم 
 ?810/ <810:استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثاني

 
 1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد
 )مح(مدارس ومناهج

 عالق الصديق
 مدرج مدغري

 )مح(  مدخل الى وسائل االعالم   
 األستاذ بممداني سعد

 مدرج مدغري

 )تط( مدخل الى عمم االثار
 مبروك بن عيسى

 ?1القاعة:

  االثنين

 )مح(اريخ الجزائر المعاصر ت
 األستاذ موساوي مجدوب 

 مدرج أحمد مدغري

 )تط( مدارس ومناهج
 عالق الصديقاألستاذ: 

 ?1القاعة:

 )مح( مذاهب فمسفية 
 د. بمعز كريمة
 مدرج مدغري

 )تط( تنظيم وتسيير المعمومات
 األستاذ" شعيب

 ?1القاعة:

  الثالثاء
 نصوص اجنبية

 االستاذ: 
 ?1القاعة:

 

 خل الى مجتمع المعمومات مد
 )مح(

 شعيب الحاج األستاذ: 
 مدرج احمد مدغري

  

 األربعاء

 )مح( تاريخ الحضارات
 د. سكاكو 
  مدرج مدغري

 

  )تط( تاريخ الجزائر المعاصر
 طيبي عبد العالاألستاذ 

 ?1القاعة 

 )مح( تنظيم وتسيير المعمومات
 فاطمة األستاذة مكناس

 مدرج مدغري

 اعالم الي
 ا 

 اعة المعموماتيةق
 

 الخميس

 )مح( مدخل الى عمم االثار
 األستاذ بكوش فافة
 مدرج أحمد مدغري

 )تط( مدخل الى وسائل االعالم
 قواسم بن عيسى

 ?1القاعة: 

 )تط( تاريخ الحضارات
 االستاذ د. سكاكو 

 ?1 :القاعة
   

 


