
 الفوج األول                                                        جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  جتماعيةاالقسم العلوم /  جتماعيةكلية العلوم االجتماعية و العلوم اال

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةع مشترك علوم ذأولى جالمستوى: 
 
 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
 مدخل الى االنتروبولوجيا

 قدوري عبد الكريمأ.
 محاضرة/ القاعة: المدرج

 احصاء وصفي
 أ.بن نحي أيمن

 بن نحي ع ان تطبيق/القاعة: 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.عالي حسن

 مدرجمحاضرة/ القاعة: ال

 مدارس ومناهج 
 أ.كريم سعاد
  21تطبيق/ القاعة: 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.بلحاجي محمد
 16تطبيق/ القاعة: 

 األحد
 مدخل الى األنثروبولوجيا

 أ.رحموني امحمد
 22تطبيق/ القاعة:

  مدخل الى علم النفس
 أ.بوحفص طارق

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 حاضرة/ القاعة: المدرجم

 مدخل الى الفلسفة
 أ.بن دوبة شريف الدين

 14تطبيق/ القاعة:

 

  االثنين

 مدارس ومناهج
 أ.آيت أحمد نور الدين

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

  فرد وثقافة 
 أ.عالية بشيرة

 محاضرة/ القاعة: المدرج

  فرد وثقافة 
 محمد رضاشريفي أ.

 19تطبيق/ القاعة: 
 

 الثالثاء

  دخل الى االقتصادم
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 اعالم آلي
 أ.رابحي قادة

 المعلوماتية تطبيق/ القاعة:

 لغة أجنبية
 أ.بوداود حسين

 محاضرة/ القاعة:

  

 األربعاء

 مدخل الى علم النفس
 لطانةـأ.بوصبيع س

 21تطبيق/ القاعة:

     

        الخميس

 
 



 ثانيالفوج ال                                                        جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم االجتماعية /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم االجتماعية

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم المستوى: 
 
 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
 مدخل الى االنتروبولوجيا

 قدوري عبد الكريمأ.
 محاضرة/ القاعة: المدرج

 احصاء وصفي
 أ.بن نحي أيمن

 بن نحي ع ان تطبيق/القاعة: 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.عالي حسن

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدارس ومناهج 
 عادأ,كريم س

 24 تطبيق/ القاعة:

  األحد

  مدخل الى علم النفس
 أ.بوحفص طارق

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.آيت أحمد نور الدين

 23تطبيق/ القاعة:

  االثنين

 مدارس ومناهج
 أ.آيت أحمد نور الدين

 المدرج محاضرة/ القاعة:
 

  فرد وثقافة 
 بشيرة عاليةأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

  فرد وثقافة 
 محمد رضاشريفي أ.

 19تطبيق/ القاعة:

 الثالثاء

  مدخل الى االقتصاد
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى األنثروبولوجيا
 لعجال فوضيلأ.

 16تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى علم االجتماع
 ةسليماني فاطمأ.

 21تطبيق/ القاعة:

 لغة أجنبية
 أ.بوداود حسين

 محاضرة/ القاعة:

  

 مدارس ومناهج 
 أ,جازولي أمينة
 22تطبيق/ القاعة:

  األربعاء

 اعالم آلي
 آيت والي عمارأ.

 المعلوماتية تطبيق/ القاعة:

   
 مدخل الى علم النفس

 أ.بن دهنون سامية شيرين
 17تطبيق/ القاعة:

       الخميس

 
 



 ثالثالفوج ال                                                        د.موالي الطاهر سعيدة جامعة
 قسم العلوم االجتماعية /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم االجتماعية

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم المستوى: 
 
 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
 مدخل الى االنتروبولوجيا

 قدوري عبد الكريمأ.
 محاضرة/ القاعة: المدرج

  فرد وثقافة 
 محمد رضاشريفي أ.

 ع ان 3تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.عالي حسن

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى األنثروبولوجيا
 أ.بن عرفة ابراهيم

 ع ان 3 تطبيق/ القاعة:
 

  األحد

  مدخل الى علم النفس
 أ.بوحفص طارق

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 بلعز كريمةأ.

 20تطبيق/ القاعة:

  االثنين

 مدارس ومناهج
 .آيت أحمد نور الدينأ

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 احصاء وصفي
 أ.بن نحي أيمن

 المدرجتطبيق/القاعة: 

  فرد وثقافة 
 بشيرة عاليةأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
  

 الثالثاء

  مدخل الى االقتصاد
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 اعالم آلي
 أ.رابحي قادة

 المعلوماتية تطبيق/ القاعة:

 نبيةلغة أج
 أ.بوداود حسين

 محاضرة/ القاعة:

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.سليماني فاطمة

 17 تطبيق/ القاعة:

 

     األربعاء

 مدخل الى علم النفس
 أ.بن دهنون سامية شيرين

 21تطبيق/ القاعة:

 مدارس ومناهج 
 أ,جازولي أمينة
 24تطبيق/ القاعة:

       الخميس

 
 



 الفوج الرابع                                                        جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم االجتماعية /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم االجتماعية

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم المستوى: 
 
 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
 مدخل الى االنتروبولوجيا

 قدوري عبد الكريمأ.
 محاضرة/ القاعة: المدرج

 
 مدخل الى علم االجتماع

 أ.عالي حسن
 محاضرة/ القاعة: المدرج

  فرد وثقافة 
 محمد رضاشريفي أ.

 ع ان 4 تطبيق/ القاعة:

 يامدخل الى األنثروبولوج
 أ.بن عرفة ابراهيم

 ع ان 4 تطبيق/ القاعة:

  األحد

  مدخل الى علم النفس
 أ.بوحفص طارق

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 محاضرة/ القاعة: المدرج
  

  االثنين

 مدارس ومناهج
 أ.آيت أحمد نور الدين

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 احصاء وصفي
 أ.بن نحي أيمن

 المدرج تطبيق/القاعة: 

  فرد وثقافة 
 بشيرة بن عرفةأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى الفلسفة
 بلعز كريمةأ.

 19تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى علم النفس
 خميسي صوريةأ.

 26تطبيق/ القاعة:

 الثالثاء

  مدخل الى االقتصاد
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 اعالم آلي
 أ.رابحي قادة

 المعلوماتية ق/ القاعة:تطبي
 

 لغة أجنبية
 أ.بوداود حسين

 محاضرة/ القاعة:

 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.سليماني فاطمة

 17تطبيق/ القاعة:

    األربعاء
 مدارس ومناهج 
 أ,جازولي أمينة
 20تطبيق/ القاعة:

  

       الخميس

 
 



 الفوج الخامس                                                        جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم االجتماعية /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم االجتماعية

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم المستوى: 
 
 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
 مدخل الى االنتروبولوجيا

 قدوري عبد الكريمأ.
 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري
 23تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.عالي حسن

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.بركات عمار

 نع ا 1تطبيق/ القاعة: 

  فرد وثقافة 
 محمد رضاشريفي أ.

 ع ان 1 تطبيق/ القاعة:

  األحد

  مدخل الى علم النفس
 أ.بوحفص طارق

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 محاضرة/ القاعة: المدرج
  

  االثنين

 مدارس ومناهج
 أ.آيت أحمد نور الدين

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 احصاء وصفي
 ن نحي أيمنأ.ب

 المدرجتطبيق/القاعة: 

  فرد وثقافة 
 بشيرة بن عرفةأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى علم النفس
 أ.عثماني نعيمة
 17تطبيق/ القاعة:

 

 الثالثاء

  مدخل الى االقتصاد
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 اعالم آلي
 رابحي قادةأ.

 المعلوماتية تطبيق/ القاعة:

  مدارس ومناهج
 أ,جازولي أمينة
 26تطبيق/ القاعة:

 لغة أجنبية
 أ.بوداود حسين

 محاضرة/ القاعة:

   

      األربعاء
 مدخل الى األنثروبولوجيا

 أ. عالية بشيرة
 14تطبيق/ القاعة:

        الخميس

 



 سادسالفوج ال                                                        جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم االجتماعية /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم االجتماعية

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم المستوى: 
 
 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
 خل الى االنتروبولوجيامد

 قدوري عبد الكريمأ.
 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.بركات عمار

 ع ان 2 تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.عالي حسن

 محاضرة/ القاعة: المدرج

  فرد وثقافة 
 رزايقية فاطمةأ.

 ع ان 2 تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى الفلسفة
 ريأ.شادلي هوا

 17تطبيق/ القاعة:

  األحد

  مدخل الى علم النفس
 أ.بوحفص طارق

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى علم النفس
 أ.عريس نصر الدين

 20تطبيق/ القاعة:

  االثنين

 مدارس ومناهج
 أ.آيت أحمد نور الدين

 درجمحاضرة/ القاعة: الم
 

  فرد وثقافة 
 بشيرة بن عرفةأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 احصاء وصفي
 أ.بن نحي أيمن

 المدرجتطبيق/القاعة: 

 الثالثاء

  مدخل الى االقتصاد
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى األنثروبولوجيا
 أ. عالية بشيرة
 18تطبيق/ القاعة:

 

 لغة أجنبية
 أ.بوداود حسين

 عة:محاضرة/ القا

   

  األربعاء

 اعالم آلي
 آيت والي عمارأ.

 المعلوماتية تطبيق/ القاعة:

  

 مدارس ومناهج  
 أ,جازولي أمينة
 تطبيق/ القاعة:

 

       الخميس

 
 



 الفوج السابع                                                        جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم االجتماعية /  العلوم االجتماعيةكلية العلوم االجتماعية و 

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم المستوى: 
 
 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
 مدخل الى االنتروبولوجيا

 عبد الكريمقدوري أ.
 محاضرة/ القاعة: المدرج

  فرد وثقافة 
 رزايقية فاطمةأ.

 ع ان 6 تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.عالي حسن

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.درسي علي

 ع ان 6 تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى األنثروبولوجيا
 أ.سنوسي 

 ع ان 6 تطبيق/ القاعة:

  داألح

  مدخل الى علم النفس
 أ.بوحفص طارق

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى علم النفس
 أ.بولقدام سميرة
 16تطبيق/ القاعة:

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 محاضرة/ القاعة: المدرج
  

  االثنين

 مدارس ومناهج
 أ.آيت أحمد نور الدين

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

  فرد وثقافة 
 بشيرة ةبن عرفأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 احصاء وصفي
 أ.بن نحي أيمن

 المدرجتطبيق/القاعة: 

 الثالثاء

  مدخل الى االقتصاد
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
  

 لغة أجنبية
 أ.بوداود حسين

 محاضرة/ القاعة:

 مدارس ومناهج
 أ,جازولي أمينة
 19تطبيق/ القاعة:

 

 األربعاء

 اعالم آلي
 عمارآيت والي أ.

 المعلوماتية تطبيق/ القاعة:

 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.دكار محمد أمين

 26تطبيق/ القاعة:
   

       الخميس

 
 



 الفوج الثامن                                                        جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 الجتماعية قسم العلوم ا/  كلية العلوم االجتماعية و العلوم االجتماعية

 2019/2020   األولاستعمال الزمن الخاص بالسداسي               اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم المستوى: 
 
 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
 مدخل الى االنتروبولوجيا

 قدوري عبد الكريمأ.
 جمحاضرة/ القاعة: المدر 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.درسي علي

 ع ان 7تطبيق/ القاعة: 

 مدخل الى علم االجتماع
 أ.عالي حسن

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 مدخل الى األنثروبولوجيا
 أ.سنوسي 

 ع ان 7 تطبيق/ القاعة:

  فرد وثقافة 
 رزايقية فاطمةأ.

 ع ان 7 تطبيق/ القاعة:

  األحد

  مدخل الى علم النفس
 ارقأ.بوحفص ط

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

 مدخل الى الفلسفة
 أ.شادلي هواري

 محاضرة/ القاعة: المدرج
  

 االثنين

 مدخل الى الفلسفة
 أ.سنوسي فضيلة

 26تطبيق/ القاعة:

 مدارس ومناهج
 أ.آيت أحمد نور الدين

 محاضرة/ القاعة: المدرج
 

  فرد وثقافة 
 بشيرة بن عرفةأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج

 الى علم النفسمدخل 
 خميسي صوريةأ.

 26تطبيق/ القاعة:

 احصاء وصفي
 أ.بن نحي أيمن

 المدرجتطبيق/القاعة: 

 الثالثاء

  مدخل الى االقتصاد
 ص.لأ.

 محاضرة/ القاعة: المدرج
  

 لغة أجنبية
 أ.بوداود حسين

 محاضرة/ القاعة:

  

 مدارس ومناهج 
 أ,جازولي أمينة
 22تطبيق/ القاعة:

 األربعاء

 آلياعالم 
 آيت والي عمارأ.

 المعلوماتية تطبيق/ القاعة:

     

       الخميس

 


