
 

 

 12القاعة / الفوج األول                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00  

اعالم آلي 
مكور نور الدين .أ

 قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ
 

 مجاالت العموم االجتماعية
سميماني فاطمة. أ  

م.أ  

لغة أجنبية 
زياني ابتسام .أ

م.أ  
 

10:00-11:00 
مدارس ومناهج 

شادلي هواري .أ
 م.أ

  

مدخل إلى الديمغرافيا 
رزايقية حميمة .أ

م .أ

احصاء استداللي 
حكوم ليمى .أ

 م.أ
 

11:00-12:00 
مدخل الى األرطفونيا 

عمراني دالل . أ
 م .أ

مدخل إلى عموم التربية 
محصر عونية .أ

 م.أ

    

12:00-13:00       

       

 
 
 



 

 

 
 

 
 16القاعة / الفوج الثاني                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00  

مدخل إلى عموم التربية 
محصر عونية .أ

 م.أ
 

 مدخل إلى الديمغرافيا
رزايقية حميمة.أ  

م.أ  
  

10:00-11:00 
مدخل الى األرطفونيا 

عمراني دالل  . أ
 م.أ

 اعالم آلي
مكور نور الدين.أ  

قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ  
 

مجاالت العموم االجتماعية 
سميماني فاطمة . أ

م .أ

لغة أجنبية 
زياني ابتسام .أ

 / م.أ
 

11:00-12:00 
مدارس ومناهج 

شادلي هواري .أ
 م.أ

   
احصاء استداللي 

حكوم ليمى .أ
 م.أ

 

12:00-13:00       

       



 

 

 
 

 
 17القاعة / الفوج الثالث                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00    
 مدارس ومناهج

سنوسي فضيمة.أ  
م.أ  

 احصاء استداللي
حكوم ليمى.أ  

م.أ  

مدخل الى األرطفونيا 
بن عبد المؤمن الهواري . أ

م .أ

10:00-11:00  

 مدخل إلى عموم التربية
محصر عونية.أ  

م.أ  
 

احصاء استداللي 
تاهي عبد الرحمان .أ

م  .أ

مدخل إلى الديمغرافيا 
رزايقية حميمة .أ

 م.أ
 

11:00-12:00  
اعالم آلي 

مكور نور الدين .أ
 قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ

 

مجاالت العموم االجتماعية 
سميماني فاطمة . أ

 م.أ

لغة أجنبية 
زياني ابتسام .أ

 م.أ

 

12:00-13:00       

       



 

 

 
 
 

 18القاعة / الفوج الرابع                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00  
 اعالم آلي

مكور نور الدين.أ  
قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ  

 مدخل إلى عموم التربية
محصر عونية.أ  

م.أ  
  

لغة أجنبية 
زياني ابتسام .أ

 م.أ

10:00-11:00  
احصاء استداللي 

حكوم ليمى .أ
 م.أ

مجاالت العموم االجتماعية 
بن خيرة سارة . أ

م .أ

مدارس ومناهج 
سنوسي فضيمة .أ

 م.أ
 

مدخل الى األرطفونيا 
بن عبد المؤمن الهواري . أ

 م .أ

11:00-12:00    
مدخل إلى الديمغرافيا 

رزايقية حميمة .أ
 م.أ

  

12:00-13:00       

       



 

 

 
 19القاعة / الفوج الخامس                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00     
مدخل إلى الديمغرافيا 

رزايقية حميمة .أ
 م.أ

 

10:00-11:00  
اعالم آلي 

مكور نور الدين .أ
 قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ

مدخل إلى عموم التربية 
محصر عونية .أ

م .أ
  

لغة أجنبية 
زياني ابتسام .أ

 م.أ

11:00-12:00  

احصاء استداللي 
حكوم ليمى .أ

 م.أ

مجاالت العموم االجتماعية 
بن خيرة سارة . أ

 م.أ

مدارس ومناهج 
سنوسي فضيمة .أ

 م.أ

 

مدخل الى األرطفونيا 
بن عبد المؤمن الهواري . أ

 م .أ

12:00-13:00       

       

 
 
 



 

 

 

 20القاعة / الفوج السادس                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00     
مدخل الى األرطفونيا 

بن مصطفى عبد الكريم . أ
 م .أ

 

10:00-11:00  
احصاء استداللي 

حكوم ليمى .أ
 م.أ

مجاالت العموم االجتماعية 
بن خيرة سارة . أ

م .أ
 

مدارس ومناهج 
غزلي إكرام .أ

 م.أ
 

11:00-12:00  

اعالم آلي 
مكور نور الدين .أ

 قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ

مدخل إلى عموم التربية 
محصر عونية .أ

 م.أ
 

مدخل إلى الديمغرافيا 
رزايقية حميمة .أ

م .أ

لغة أجنبية 
زياني ابتسام .أ

 م.أ

12:00-13:00       

       

       

 



 

 

 
 21القاعة / الفوج السابع                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00  
 مدخل إلى عموم التربية

نبار رقية.أ  
م .أ  

 اعالم آلي
ر بهمول شهرة .أ  

قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ  

 مجاالت العموم االجتماعية
بن خيرة سارة. أ  

م.أ  

مدارس ومناهج 
غزلي إكرام .أ

 م.أ

 

10:00-11:00  
مدخل إلى الديمغرافيا 

رحموني امحمد .أ
 م.أ

لغة أجنبية 
بوطيبة وسيمة .أ

م .أ

احصاء استداللي 
فاليت شيخ .أ

 م.أ

مدخل الى األرطفونيا 
بن مصطفى عبد الكريم . أ

 م .أ
 

11:00-12:00       

12:00-13:00       

       

 
 
 



 

 

 
 

 
 22القاعة / الفوج الثامن                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00 
مدخل الى األرطفونيا 

بولقدام سميرة . أ
 م.أ

 
اعالم آلي 

بهمول شهرة .أ
 قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ

احصاء استداللي 
فاليت شيخ .أ

 م.أ
  

10:00-11:00  
 مدخل إلى عموم التربية

نبار رقية.أ  
م .أ  

 مدخل إلى الديمغرافيا
بمحاجي محمد.أ  

م.أ  

 مجاالت العموم االجتماعية
بن خيرة سارة. أ  

م.أ  

لغة أجنبية 
بوطيبة وسيمة  .أ

 م.أ

 

11:00-12:00     
مدارس ومناهج 

غزلي إكرام .أ
 م.أ

 

12:00-13:00       

       

 



 

 

 
 14القاعة / الفوج التاسع والعاشر                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00  
 مدخل إلى عموم التربية

طالحي هجيرة.أ  
م .أ  

 لغة أجنبية
بوطيبة وسيمة.أ  

م.أ  
 

مدارس ومناهج 
جغوبي األخضر .أ

 م.أ

احصاء استداللي 
فاليت شيخ .أ

 م.أ

10:00-11:00 
 مدخل إلى الديمغرافيا

حسن عالي.أ  
م.أ  

 

اعالم آلي 
بهمول شهرة .أ

قاعة اإلعالم اآللي / م .أ

مدخل الى األرطفونيا 
توهامي سفيان . أ

 م.أ
  

11:00-12:00    
مجاالت العموم االجتماعية 

بن خيرة سارة . أ
 م.أ

  

12:00-13:00       

       

 
 



 

 

 

 23القاعة / الفوج الحادي عشر                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00    
 اعالم آلي

بهمول شهرة.أ  
قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ  

احصاء استداللي 
فاليت شيخ .أ

 م.أ

 

10:00-11:00 
 مدخل الى األرطفونيا

بولقدام سميرة. أ  
م.أ  

مجاالت العموم االجتماعية 
درقاوي نور الدين . أ

 م.أ

  
مدارس ومناهج 

جغوبي األخضر .أ
 م.أ

 

11:00-12:00  

مدخل إلى عموم التربية 
نبار رقية .أ

 م .أ

  

لغة أجنبية 
بوطيبة وسيمة .أ

 م.أ

 

12:00-13:00       

13.-14     

مدخل إلى الديمغرافيا 
  قندوز.أ

 

 

 



 

 

 
 

 24القاعة / الفوج الثاني عشر                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00  
 مجاالت العموم االجتماعية

درقاوي نور الدين. أ  
م.أ  

  
لغة أجنبية 

بوطيبة وسيمة .أ
 م.أ

 

م.أ 10:00-11:00  
مدخل إلى عموم التربية 

طالحي هجيرة .أ
 م .أ

 
اعالم آلي 

بهمول شهرة .أ
 قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ

احصاء استداللي 
فاليت شيخ .أ

 م.أ
 

11:00-12:00 
مدخل الى األرطفونيا 

بولقدام سميرة . أ
 م.أ

   

مدارس ومناهج 
جغوبي األخضر .أ

 م.أ

 

1400-15:00    
 مدخل إلى الديمغرافيا

 أقندوز 
 

  

       



 

 

 
 26القاعة / الفوج الثالث عشر                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00    
 اعالم آلي

بهمول شهرة.أ  
قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ  

مدخل الى األرطفونيا 
بوصبيع سمطانة . أ

 م.أ

 

10:00-11:00 
 مدخل إلى الديمغرافيا

زرقة دليمة.أ  
م.أ  

    
لغة أجنبية 

بوطيبة وسيمة .أ
 م.أ

مدارس ومناهج 
جازولي أمينة .أ

 م.أ

11:00-12:00  

مجاالت العموم االجتماعية 
درقاوي نور الدين . أ

 م.أ

  

احصاء استداللي 
فاليت شيخ .أ

 م.أ

 

12:00-13:00     
مدخل إلى عموم التربية 

شريفي عمي .أ
 م.أ

 

13:00-14:00       

 



 

 

 
 

 25القاعة / الفوج الرابع عشر                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

 2020/2021   الثاني استعمال الزمن الخاص بالسداسي              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

09:00-10:00      

لغة أجنبية 
بوطيبة وسيمة .أ

م .أ

10:00-11:00    
اعالم آلي 

بهمول شهرة .أ
 قاعة اإلعالم اآللي/ م .أ

مدخل الى األرطفونيا 
بوصبيع سمطانة . أ

 م.أ

احصاء استداللي 
فاليت شيخ .أ

 م.أ

11:00-12:00      

مدارس ومناهج 
جازولي أمينة .أ

 م.أ

12:00-13:00  

 مجاالت العموم االجتماعية
درقاوي نور الدين. أ  

م.أ  
 

مدخل إلى عموم التربية 
مصطفاي بوعناني  .أ

 /م .أ

مدخل إلى الديمغرافيا 
رزايقية  .أ

 م.أ
 

 
 


