
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 اإلنسانية قسم العلوم :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020 :تاريخ  ثالثالاستعمال 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

 )محاضرة(فلسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف
 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(صدر االسالم 
 ذ.بوداعه نجادي

 06القاعة:  

 

 
 

 االثنين

 )تطبيق( المغرب العربي الحديث 

  يقتلي رف
 06القاعة: 

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 د. شيخ فطيمة

 القاعة بناحي زكرياء

   
 )محاضرة( صدر االسالم

 بوداعه نجاديا 
 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 د. موساوي مجدوب

 06القاعة 

  الثالثاء
 منهجية وتقنيات البحث )تطبيق(

 ا بوحسون عبد القادر
 06 لقاعة: ا

منهجية وتقنيات البحث 
 )محاضرة(

 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويلب عبد اهلل 
 القاعة بناحي زكرياء

 

  األربعاء

 )محاضرة(المغرب العربي الحديث 
 .بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

يم تاريخ وحضارة المغرب القد
 )تطبيق(

 طويلب عبد اهلل 
 11القاعة: 

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(
 سكاكو مريم

 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(لغة انجليزية 
 االستاذ 
 القاعة:

 )محاضرة(جغرافيا طبيعية 
 ا ميموني

  القاعة بناحي زكرياء

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 األستاذ بن عربة 

 ي زكرياءالقاعة بناح

 

 
 
 
 

   

 



 الفوج الثاني                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020تاريخ:  الثالث الخاص بالسداسي  استعمال الزمن              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

 )محاضرة(فلسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف

 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(صدر االسالم  
 ا بوداعه نجادي

 07القاعة: 
 

 ق()تطبي المغرب العربي الحديث

 د. تلي رفيق
 07القاعة:

  االثنين

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 د. شيخ فطيمة

 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 د. موساوي مجدوب

 07القاعة  

 
 )محاضرة(صدر االسالم 

 ا بوداعه نجادي
 القاعة بناحي زكرياء

 

   الثالثاء

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 طبيق()ت

 بلجة عبد القادر 
  07القاعة: 

منهجية وتقنيات البحث 
 )محاضرة(

 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

منهجية وتقنيات البحث 
 )تطبيق(

 ا بوحسون عبد القادر
  07 القاعة:

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويلب عبد اهلل 
 القاعة بناحي زكرياء

 

  األربعاء

 )محاضرة(العربي الحديث  المغرب
 .بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

  

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(
 سكاكو مريم

 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق( لغة انجليزية
 االستاذ 
 القاعة

 )محاضرة(جغرافيا طبيعية 
 ا ميموني

 القاعة بناحي زكرياء

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 اذ بن عربةاألست 

 القاعة بناحي زكرياء

 
 
 

   

 



 الفوج الثالث                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020تاريخ:  الثالث 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

 )محاضرة(فلسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف

 القاعة بناحي زكرياء

 المغرب العربي الحديث 

 )تطبيق(

 تلي لرفيق
 09 القاعة:

 جية وتقنيات البحث )تطبيق(منه
 موسم عبد الحفيظأ 

 08القاعة:  

 

  االثنين

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 د. شيخ فطيمة

 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق(صدر االسالم 
 ا بوداعه نجادي

 08القاعة: 

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 د. موساوي مجدوب

 08القاعة 

 )محاضرة(صدر االسالم 
 بوداعه نجادي ا

 القاعة بناحي زكرياء
 

 الثالثاء

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )تطبيق(

 بلجة عبد القادر 
 08 القاعة:

 
 منهجية وتقنيات البحث )محاضرة(

 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويلب عبد اهلل 
 القاعة بناحي زكرياء

 

 ربعاءاأل 

 )تطبيق( لغة انجليزية
 االستاذ  
 القاعة :

 )محاضرة(المغرب العربي الحديث 
 .بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

 

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(
 سكاكو مريم

 القاعة بناحي زكرياء

  
 )محاضرة(جغرافيا طبيعية 

 ا ميموني
 القاعة بناحي زكرياء

 الخميس

  )محاضرة( العالم المعاصر
 األستاذ بن عربة 

 القاعة بناحي زكرياء

     

 



 رابعالالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020تاريخ:  الثالث 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

 )محاضرة(فلسفة التاريخ 
 د. بن دوبة شريف

 القاعة بناحي زكرياء

 )تطبيق( المغرب العربي الحديث

 يقد. تلي رف
 09 القاعة : 

 

 
 

 االثنين

 )تطبيق(تاريخ الجزائر الثقافي 
 د. موساوي مجدوب

 09القاعة  

 )محاضرة(تاريخ الجزائر الثقافي  
 د. شيخ فطيمة

 القاعة بناحي زكرياء

 

 )تطبيق(صدر االسالم 
 ا بوداعه نجادي

 09القاعة: 

 )محاضرة(صدر االسالم 
 ا بوداعه نجادي

 القاعة بناحي زكرياء

جية وتقنيات البحث منه
 )تطبيق(

 بوحسون عبد القادرأ 
 07القاعة:  

    الثالثاء

منهجية وتقنيات البحث 
 )محاضرة(

 ا بوحسون عبد القادر
 القاعة بناحي زكرياء

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )تطبيق(

 بلجة عبد القادر 
 09 القاعة:

تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 )محاضرة(

 طويلب عبد اهلل 
 القاعة بناحي زكرياء

 

 األربعاء

 )تطبيق( لغة انجليزية
 االستاذ  

 القاعة

 )محاضرة(المغرب العربي الحديث 
 .بن مصطفى ادريس
 القاعة بناحي زكرياء

 
 
 

 اوروبا في العصور الوسطى 
 )محاضرة(
 سكاكو مريم

 القاعة بناحي زكرياء

 
 )محاضرة(جغرافيا طبيعية 

 ا ميموني
 القاعة بناحي زكرياء

 الخميس

  )محاضرة(العالم المعاصر 
 األستاذ بن عربة 

 القاعة بناحي زكرياء

     

 


