
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة 

 اإلنسانية قسم العلوم :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019-2018 :بع الرااستعمال 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 

  األحد

 تاريخ الجزائر الحديث  

 د.  تلي رفيق

 08  القاعة:

 
 جغرافيا بشرية

 د. ميموني 

 ق زكرياء بن نحي
 

   االثنين

 تاريخ وحضارة المغرب االسالمي

 مح 

 ا بوداعة نجادي

 يمدرج مدغر

تاريخ وحضارة المغرب 

 تط اإلسالمي

 أ. بوداعة  
 06 قاعة

 تاريخ الجزائر الثقافي )مح(

 د. شيخ فاطمة

 مدرج مدغري

 منهجية وتقنية البحث التاريخي 

 تط

 د . بوحسون

 06 قاعة:

 الثالثاء
 منهجية وتقنية البحث التاريخي 

 د . بوحسون

 زكرياء بن نحي اعةق

 تاريخ الجزائر الثقافي تط

 موساوي مجدوبد. 

 05قاعة 

 تاريخ الجزائر الحديث مح

 د. دريس بن مصطفى

 ق زكرياء بن نحي
  

 تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 تط 

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

 قاعة:

 مصادر تاريخ الجزائر

 د. قراوي

 ق زكرياء بن نحي

 األربعاء
 تاريخ وحضارة المغرب القديم )مح(

 د. طويلب عبد هللا

 قاعة: زكرياء بن نحي

 أجنبيةلغة 

  مهدي فيصل
 القاعة

    

 الخميس
 محما قبل التاريخ العام 

 هواري محمد

 ق بن نحي زكرياء
 

 تاريخ الدولة العثمانية

 أ.قدوري

 مدرج مدغري

   

 



 ثانيالفوج ال                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية :و العلوم اإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 2018-2017: الرابعاستعمال 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 

  األحد

 تط ث تاريخ الجزائر الحدي

 تلي رفيق د. 

 07القاعة:

  
 جغرافيا بشرية

 د. ميموني 

 ق زكرياء بن نحي
 

  االثنين

 تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي

 تط

 أ. بوداعة  
 07 قاعة

 تاريخ وحضارة المغرب االسالمي

 مح 

 ا بوداعة نجادي

 مدرج مدغري

 تاريخ الجزائر الثقافي تط

 د. موساوي مجدوب

 07قاعة 

 الثقافي )مح( تاريخ الجزائر

 د. شيخ فاطمة

 مدرج مدغري

 

 الثالثاء
 منهجية وتقنية البحث التاريخي 

 د . بوحسون

 زكرياء بن نحي اعةق

 منهجية وتقنية البحث التاريخي 

 تط

 د . بوحسون

 08قاعة: 

 تاريخ الجزائر الحديث مح

 د. دريس بن مصطفى

 ق زكرياء بن نحي

 تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 ...............]تطبيق[ .

 قاعة:
 

 مصادر تاريخ الجزائر

 د. قراوي

 ق زكرياء بن نحي

 األربعاء
 تاريخ وحضارة المغرب القديم )مح(

 د. طويلب عبد هللا

 قاعة: زكرياء بن نحي
 

 أجنبيةلغة 

  مهدي فيصل
 القاعة 

   

 الخميس
 ما قبل التاريخ العام مح

 هواري محمد

 ق بن نحي زكرياء
 

 لعثمانيةتاريخ الدولة ا

 أ.قدوري

 مدرج مدغري

   

 



 ثالثالفوج ال                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018-2017:  الرابع 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 

  األحد

تاريخ وحضارة المغرب   

  تط اإلسالمي 

 ا بوداعة نجادي

 08 قاعة

 مح جغرافيا بشرية

 د. ميموني 

 ق زكرياء بن نحي
 

   االثنين

 ارة المغرب االسالميتاريخ وحض

 مح 

 ا بوداعة نجادي

 مدرج مدغري

 أجنبيةلغة 

  مهدي فيصل
 القاعة

 تاريخ الجزائر الثقافي )مح(

 د. شيخ فاطمة

 مدرج مدغري

 

 الثالثاء

 منهجية وتقنية البحث التاريخي

  مح

 د . بوحسون

 زكرياء بن نحي اعةق

 

 تاريخ الجزائر الحديث مح

 د. دريس بن مصطفى

  ق زكرياء بن نحي

القديم  تاريخ وحضارة المغرب

 تط

 عبد هللا طويلبد  

 06 قاعة:

 تاريخ الجزائر الثقافي تط

 د. موساوي مجدوب

 08القاعة 

 مح مصادر تاريخ الجزائر

 د. قراوي

 ق زكرياء بن نحي

 األربعاء

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 )مح(

 د. طويلب عبد هللا

 قاعة: زكرياء بن نحي
 

 ريخ الجزائر الحديث  تطتا

 د. دريس بن مصطفى

 06قاعة: 

 تط منهجية وتقنية البحث التاريخي

 ا قدوري عبد الرحمان

 08اعة: ق

   

 الخميس
 ما قبل التاريخ العام مح

 هواري محمد

 ق بن نحي زكرياء
 

 مح تاريخ الدولة العثمانية

 أ.قدوري

 مدرج مدغري

   

 



 رابعالالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية  :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018-2017:  الرابعاستعمال 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 

  األحد

تاريخ وحضارة المغرب  

 اإلسالمي أ. بوداعة 
 09 قاعة

 تاريخ الجزائر الحديث 

 د.  تلي رفيق

 10 القاعة:

 جغرافيا بشرية

 د. ميموني 

 ق زكرياء بن نحي
 

 االثنين
 أجنبيةلغة 

  مهدي فيصل
 القاعة

 

لمغرب تاريخ وحضارة ا

 االسالمي

 مح 

 ا بوداعة نجادي

 مدرج مدغري

 

    
 تاريخ الجزائر الثقافي )مح(

 د. شيخ فاطمة

 مدرج مدغري

 

 الثالثاء
 منهجية وتقنية البحث التاريخي 

 د . بوحسون

 زكرياء بن نحي اعةق

 

 تاريخ الجزائر الحديث مح

 د. دريس بن مصطفى

 ق زكرياء بن نحي

 تاريخ الجزائر الثقافي تط

 . موساوي مجدوبد

  09القاعة 

 القديم تط تاريخ وحضارة المغرب

 عبد هللا طويلبد  

 07 قاعة:

 مصادر تاريخ الجزائر

 د. قراوي

 ق زكرياء بن نحي

 األربعاء
 تاريخ وحضارة المغرب القديم )مح(

 د. طويلب عبد هللا

 قاعة: زكرياء بن نحي
  

 منهجية وتقنية البحث التاريخي

 تط

 رحمانا قدوري عبد ال

 09 اعة:ق

  

 الخميس
 ما قبل التاريخ العام مح

 هواري محمد

 ق بن نحي زكرياء
 

 تاريخ الدولة العثمانية

 أ.قدوري

 مدرج مدغري

   

 



 الخامسالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية :يةكلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسان

 2018-2017:  الرابعاستعمال 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 

  األحد

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي أ. 

 داعة بو
 10 :قاعة

  
 جغرافيا بشرية

 د. ميموني 

 ق زكرياء بن نحي
 

 االثنين
 تاريخ الجزائر الحديث 

 د.  تلي رفيق

 10القاعة 

 أجنبيةلغة 

  مهدي فيصل
 القاعة

 تاريخ وحضارة المغرب االسالمي

 مح 

 ا بوداعة نجادي

 مدرج مدغري

منهجية وتقنية البحث 

 تط التاريخي 

 د . بوحسون

 10القاعة 

 اريخ الجزائر الثقافي )مح(ت

 د. شيخ فاطمة

 مدرج مدغري

 تاريخ الجزائر الثقافي تط

 د. موساوي مجدوب

 10القاعة 

 الثالثاء
 منهجية وتقنية البحث التاريخي 

 د . بوحسون

 زكرياء بن نحي اعةق

 

 تاريخ الجزائر الحديث مح

 د. دريس بن مصطفى

 ق زكرياء بن نحي
  

 مصادر تاريخ الجزائر

 اويد. قر

 ق زكرياء بن نحي

 األربعاء

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 )مح(

 د. طويلب عبد هللا

 قاعة: زكرياء بن نحي

 تطتاريخ وحضارة المغرب القديم 

  عبد هللا أ.طويلب

 07 اعة:ق
    

 الخميس
 ما قبل التاريخ العام مح

 هواري محمد

 ق بن نحي زكرياء
 

 تاريخ الدولة العثمانية

 أ.قدوري

 مدغري مدرج

   

 

  


