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

 2019/2020األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 
 

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(تاريخ الجزائر المعاصر  
 مدرج مدغري

 مجاود حسين 

 )تطبيق(مدخل الى علم االثار  
 مجاود حسين

 01القاعة: 

 )محاضرة(مدخل الى الفلسفة  
 مدرج مدغري
 ا بلعز كريمة

 االثنين

لى وسائل االعالم مدخل ا 
  )محاضرة(

 مدرج مدغري
 د. بلمدني سعد

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر 
 شباب عبد الكريم

 01القاعة:
    

  الثالثاء
 )تطبيق(تاريخ الحضارات

 د.سكاكو مريم
 01القاعة:

 مدخل الى مجتمع المعلومات )محاضرة(  
 مدرج مدغري
 شعيب الحاج

 )تطبيق(مدخل الى البيبلوغرافيا 
 د. مشعيب الحاج

 01 القاعة:

  

 األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناهج   
 مدرج مدغري 

 سعيدون زروقياألستاذ: 

 )تطبيق(مدارس ومناهج 
 ا سعيدون زروقي
 03القاعة: 

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم   
 قواسم بن عيسىد. 

 09 القاعة:

مدخل الى البيبلوغرافيا 
 )محاضرة(

 مدرج مدغري
 فاطيمةا مكناس 

 )تطبيق(اعالم الي 
 االستاذ : مفتاح 
 قاعة المعلوماتية

 

 الخميس

 )محاضرة(مدخل الى علم االثار  
 مدرج مدغري

 موساوي مجدوب 

 

 انجليزية )تطبيق(

 االستاذ 
 القاعة

  

  )محاضرة(تاريخ الحضارات 
 بن عربه محمد
 مدرج مدغري

 

 



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

 2019/2020األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 
 

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

 مدخل الى وسائل االعالم )تطبيق(
 د. بلمدني سعد

 02القاعة:

  )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 مدرج مدغري

 مجاود حسين 

 
 

 )محاضرة(مدخل الى الفلسفة  
 مدرج مدغري
 ا بلعز كريمة

 االثنين

مدخل الى وسائل االعالم  
  )محاضرة(

 مدرج مدغري
 د. بلمدني سعد

  

 )تطبيق(اعالم الي 
 االستاذ : حليمي
 قاعة المعلوماتية

   

 الثالثاء

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر 
 شباب عبد الكريم

 02القاعة:

 )تطبيق(مدخل الى البيبلوغرافيا 
 د. مشعيب الحاج

 02القاعة: 

 مدخل الى مجتمع المعلومات )محاضرة(  
 مدرج مدغري
 شعيب الحاج

 )تطبيق(ومناهج  مدارس
 ا سعيدون زروقي

 08 القاعة: 

 )تطبيق(تاريخ الحضارات 
 د.سكاكو مريم

 01القاعة:

 

 األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناهج   
 مدرج مدغري 

 األستاذ: سعيدون زروقي

  

مدخل الى البيبلوغرافيا 
 )محاضرة(

 مدرج مدغري
 ا مكناس فاطيمة

 )تطبيق(مدخل الى علم االثار 
 حسيند . مجاود 
 02القاعة: 

 

 الخميس

 )محاضرة(مدخل الى علم االثار  
 مدرج مدغري

 موساوي مجدوب 

 انجليزية )تطبيق(

 االستاذ 
 القاعة

 :  

  )محاضرة(تاريخ الحضارات 
 بن عربه محمد
 مدرج مدغري

 

 



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

 2019/2020األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 
 

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

 )تطبيق(ل الى علم االثار مدخ
 د . مجاود حسين

 06القاعة: 

  )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 مدرج مدغري

 مجاود حسين 

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر 
 د رزيوي

 03القاعة:
 

 )محاضرة(مدخل الى الفلسفة  
 مدرج مدغري
 ا بلعز كريمة

 االثنين

مدخل الى وسائل االعالم  
  )محاضرة(

 غريمدرج مد
 د. بلمدني سعد

 مدخل الى وسائل االعالم )تطبيق(
 د. بلمدني سعد

 03القاعة:

     

   الثالثاء

مدخل الى مجتمع المعلومات 
 )محاضرة(  
 مدرج مدغري
 شعيب الحاج

 )تطبيق(تاريخ الحضارات 
 د.سكاكو مريم

 03القاعة:

 )تطبيق(مدارس ومناهج 
 ا سعيدون زروقي

 09القاعة:  

 

 األربعاء

 )محاضرة(ارس ومناهج  مد 
 مدرج مدغري 

 األستاذ: سعيدون زروقي

 
  

 

مدخل الى البيبلوغرافيا 
 )محاضرة(

 مدرج مدغري
 ا مكناس فاطيمة

 )تطبيق(مدخل الى البيبلوغرافيا 
 مكناس فاطيمةد. 

 04القاعة: 

 

 )تطبيق(اعالم الي 
 االستاذ : مفتاح 
 قاعة المعلوماتية

 الخميس

 مدخل الى علم االثار 
 )محاضرة(

 مدرج مدغري
 موساوي مجدوب 

 
 
 
 
 

 انجليزية )تطبيق(

 االستاذ 
 القاعة

  

  )محاضرة(تاريخ الحضارات 
 بن عربه محمد
 مدرج مدغري

 

 



 الرابعالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم اإلنسانية  :سانيةكلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلن

 2019/2020األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 
 

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

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر 
 د. رزيوي زينب

 04لقاعة:ا

  )محاضرة(تاريخ الجزائر المعاصر 
 مدرج مدغري

 مجاود حسين 

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 
 د. بلمدني سعد

 04القاعة:
 

 )محاضرة(مدخل الى الفلسفة  
 مدرج مدغري
 ا بلعز كريمة

 االثنين

مدخل الى وسائل االعالم  
  )محاضرة(

 مدرج مدغري
 د. بلمدني سعد

   
 )تطبيق(مدارس ومناهج 

 األستاذ عالق الصديق

 06القاعة 
 

   الثالثاء
 مدخل الى مجتمع المعلومات )محاضرة(  

 مدرج مدغري
 شعيب الحاج

:  

 )تطبيق(مدخل الى علم االثار 
 قراوي نادية

 07القاعة 

 األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناهج   
 مدرج مدغري 

 األستاذ: سعيدون زروقي

 )تطبيق(تاريخ الحضارات 
 كاكو مريمد.س

 04القاعة:

 )تطبيق(اعالم الي 
 االستاذ : مفتاح 
 قاعة المعلوماتية

 )محاضرة(مدخل الى البيبلوغرافيا 
 مدرج مدغري

 ا مكناس فاطيمة

  

 الخميس

 )محاضرة(مدخل الى علم االثار  
 مدرج مدغري

 موساوي مجدوب 

 

 مدخل الى البيبلوغرافيا )تطبيق(
 د. مكناس

 04القاعة:
   

  )محاضرة(لحضارات تاريخ ا
 بن عربه محمد
 مدرج مدغري

 

 



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

 2019/2020األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 
 

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(تاريخ الجزائر المعاصر  
 مدرج مدغري

 مجاود حسين 

 )تطبيق(مدخل الى علم االثار 
 د . مجاود حسين

 08 القاعة:    
 

 )محاضرة(لسفة  مدخل الى الف
 مدرج مدغري
 ا بلعز كريمة

 االثنين

مدخل الى وسائل االعالم  
  )محاضرة(

 مدرج مدغري
 د. بلمدني سعد

 

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم  
 د. بلمدني سعد

 05القاعة:

 )تطبيق(اعالم الي 
 االستاذ : حليمي 
 قاعة المعلوماتية

 
 )تطبيق(مدارس ومناهج 

 ا عالق الصديق
 05عة القا

  الثالثاء
 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر 
 د. رزيوي زينب

 05القاعة: 

مدخل الى مجتمع المعلومات 
 )محاضرة(  
 مدرج مدغري
 شعيب الحاج

   

 األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناهج   
 مدرج مدغري 

 األستاذ: سعيدون زروقي

 انجليزية )تطبيق(

 االستاذ 
  القاعة

 ق()تطبيتاريخ الحضارات  
 د.سكاكو مريم

 05القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى البيبلوغرافيا 
 مدرج مدغري

 ا مكناس فاطيمة

  

 الخميس

 )محاضرة(مدخل الى علم االثار  
 مدرج مدغري

 موساوي مجدوب 

 

  
 مدخل الى البيبلوغرافيا )تطبيق(

 د. مكناس
 05القاعة:

 

  )محاضرة(تاريخ الحضارات 
 بن عربه محمد
 مدرج مدغري

 

 



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

 2019/2020األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 
 

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(تاريخ الجزائر المعاصر  
 مدرج مدغري

 مجاود حسين 

  )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم  
 د. بلمدني سعد

 06القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى الفلسفة  
 مدرج مدغري
 ا بلعز كريمة

 االثنين

مدخل الى وسائل االعالم  
  )محاضرة(

 مدرج مدغري
 د. بلمدني سعد

  

 )تطبيق(تاريخ الحضارات 
 مبروك بن عيسى

 06القاعة:

 )تطبيق(اعالم الي 
 االستاذ : حليمي 
 قاعة المعلوماتية

 

  الثالثاء
 )تطبيق(مدارس ومناهج 

 ا عالق الصديق
 08القاعة  

مدخل الى مجتمع المعلومات 
 )محاضرة(  

 رج مدغريمد
 شعيب الحاج

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر 
 د. رزيوي زينب

 06القاعة: 

  

 األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناهج   
 مدرج مدغري 

 سعيدون زروقياألستاذ: 

 

  

 )تطبيق(مدخل الى علم االثار 
 د . مجاود حسين

 08القاعة:     

 )محاضرة(مدخل الى البيبلوغرافيا 
 مدرج مدغري

 فاطيمة ا مكناس

   

 الخميس

 )محاضرة(مدخل الى علم االثار  
 مدرج مدغري

 موساوي مجدوب 

 

  

 مدخل الى البيبلوغرافيا )تطبيق(
 د. مكناس

 06القاعة:

  )محاضرة(تاريخ الحضارات 
 بن عربه محمد
 مدرج مدغري

 

 



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

 2019/2020األول: استعمال الزمن الخاص بالسداسي               سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 
 
 

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(تاريخ الجزائر المعاصر  
 مدرج مدغري

 مجاود حسين 

 )تطبيق(تاريخ الجزائر المعاصر  
 رزيوي زينب

 07القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى الفلسفة  
 مدرج مدغري
 ا بلعز كريمة

 االثنين

مدخل الى وسائل االعالم  
  )محاضرة(

 مدرج مدغري
 د. بلمدني سعد

  

 انجليزية )تطبيق(

 ستاذ اال
 القاعة

 )تطبيق(تاريخ الحضارات  
 مبروك بن عيسى

 04القاعة 

 )تطبيق(اعالم الي 
 االستاذ : حليمي 
 قاعة المعلوماتية

 الثالثاء

 )تطبيق(مدارس ومناهج 
 عالق الصديق األستاذ:

 07القاعة: 
 

مدخل الى مجتمع المعلومات 
 )محاضرة(  
 مدرج مدغري
 شعيب الحاج

 تطبيق()مدخل الى علم االثار 
 قراوي نادية 

 05القاعة 

  

 األربعاء

 )محاضرة(مدارس ومناهج   
 مدرج مدغري 

 سعيدون زروقياألستاذ: 

 

 مدخل الى البيبلوغرافيا )تطبيق( 
 د. مكناس فاطمة

 07القاعة:

 )محاضرة(مدخل الى البيبلوغرافيا 
 مدرج مدغري

 ا مكناس فاطيمة

  

 الخميس

 )محاضرة(مدخل الى علم االثار  
 مدرج مدغري

 موساوي مجدوب 

 

 
  )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 

 قواسم بن عيسىد. 
 04 القاعة:

 

  )محاضرة(تاريخ الحضارات 
 بن عربه محمد

 مدرج مدغري
 

 
  


