
 

 

                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 2020/2021   الثانياستعمال الزمن الخاص بالسداسي 

Section 1 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

12:00-13:00 

 
2 مدارس ومناهج      

شادلي هواري.أ  
14القاعة/ درس  

 

مدخل إلى عموم التربية 
نبار رقية .أ
 14القاعة / درس

مدخل إلى مجتمع المعمومات 
شعيب . أ
 14القاعة /م.أ+درس

مدخل إلى األرطفونيا 
أيت يحي نجية .أ

 14القاعة / درس
  

13:00-14:00 
 2مدارس ومناهج 

شادلي هواري .أ
 14القاعة/ درس

 مدخل إلى عموم التربية
نبار رقية.أ  
14القاعة / درس  

 
مدخل إلى األرطفونيا 

أيت يحي نجية .أ
 14القاعة / درس

  

14:00-15:00 

 مجاالت العموم االجتماعية
درقاوي نور الدين.أ  

القاعة / درس 14 

 

تاريخ الجزائر الثقافي 
بن جارة بن داود . أ

 1مدرج الرياض /درس

  
مدخل إلى الديمغرافيا 

شريفي محمد رضا .أ
 1مدرج الرياض / درس

15:00-16:00 

مجاالت العموم االجتماعية 
درقاوي نور الدين .أ

 14القاعة / درس
    

مدخل إلى الديمغرافيا 
شريفي محمد رضا .أ

 1مدرج الرياض / درس

16:00-17:00       

       



 

 

 
 

 

                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية

              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 2020/2021   الثانياستعمال الزمن الخاص بالسداسي 

Section 2 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

12:00-13:00       

13:00-14:00 
مدخل إلى عموم التربية 

عينو عبد اهلل .أ
 2مدرج الرياض/ درس

مجاالت العموم االجتماعية 
لعجال فضيل .أ
 2مدرج الرياض/ درس

  

2مدارس ومناهج   
بن يمينة كريم.أ  

مدرج الرياض/ درس  
1 

مدخل إلى الديمغرافيا 
شريفي محمد رضا .أ

 1مدرج الرياض / درس

14:00-15:00 

مدخل إلى عموم التربية 
عينو عبد اهلل .أ
 2مدرج الرياض/ درس

مجاالت العموم االجتماعية 
لعجال فضيل .أ
 2مدرج الرياض/ درس

مدخل إلى مجتمع المعمومات 
شعيب . أ
 14القاعة /م.أ+درس

مدخل إلى األرطفونيا 
أيت يحي نجية .أ

 14القاعة / درس

 2مدارس ومناهج 
بن يمينة كريم .أ

 1مدرج الرياض/ درس

 

15:00-16:00  

تاريخ الجزائر الثقافي 
هشماوي محمد . أ

 1مدرج الرياض /درس

 
مدخل إلى األرطفونيا 

أيت يحي نجية .أ
 14القاعة / درس

مدخل إلى الديمغرافيا 
شريفي محمد رضا .أ

 1مدرج الرياض / درس
 

       

 
 



 

 

                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
 

 قسم العموم االجتماعية  / كمية العموم االجتماعية و العموم االجتماعية
              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 2020/2021   الثانياستعمال الزمن الخاص بالسداسي 

Section 3 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

12:00-13:00 
مدخل إلى عموم التربية 

حاكم أم الجياللي .أ
 1مدرج الرياض/ درس

     

13:00-14:00 
مدخل إلى األرطفونيا 

عمراني دالل .أ
 1مدرج الرياض / درس

مدخل إلى الديمغرافيا 
شريفي محمد رضا .أ

 1مدرج الرياض / درس

مدخل إلى مجتمع المعمومات 
شعيب . أ
 14القاعة /م.أ+درس

مدخل إلى عموم التربية 
حاكم أم الجياللي .أ

 1مدرج الرياض/ درس

 2مدارس ومناهج 
جازولي أمينة .أ
 2مدرج الرياض/ درس

 

14:00-15:00 

مدخل إلى األرطفونيا 
عمراني دالل .أ
 1مدرج الرياض / درس

تاريخ الجزائر الثقافي 
هشماوي محمد . أ

 1مدرج الرياض /درس
 

مجاالت العموم 
االجتماعية 

نابتي عمي .أ
 1مدرج الرياض/ درس

 2مدارس ومناهج 
جازولي أمينة .أ
 2مدرج الرياض/ درس

 

15:00-16:00  
مدخل إلى الديمغرافيا 

شريفي محمد رضا .أ
 1مدرج الرياض / درس

 

مجاالت العموم االجتماعية 
نابتي عمي .أ
 1مدرج الرياض/ درس

  

16:00-17:00       

       

 
 



 

 

 

                                                         موالي الطاهر .جامعة سعيدة د
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              اجتماعيةأولى جذع مشترك علوم : المستوى

 2020/2021   الثانياستعمال الزمن الخاص بالسداسي 

Section 4 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

12:00-13:00     
مدخل إلى الديمغرافيا 

شريفي محمد رضا .أ
 14القاعة / درس

 

13:00-14:00   
تاريخ الجزائر الثقافي 

بن جارة بن داود . أ
 1مدرج الرياض /درس

مدخل إلى األرطفونيا 
عمراني دالل .أ
 2مدرج الرياض / درس

مدخل إلى الديمغرافيا 
شريفي محمد رضا .أ

 14القاعة / درس

 2مدارس ومناهج 
رزقاني عامر .أ
 2مدرج الرياض/ درس

14:00-15:00  

مدخل إلى عموم التربية 
صوالحية صالح .أ

 14القاعة /درس
 

مدخل إلى األرطفونيا 
عمراني دالل .أ
 2مدرج الرياض / درس

مجاالت العموم االجتماعية 
قندوز أحمد  .أ

 14القاعة / درس

 2مدارس ومناهج 
رزقاني عامر .أ
 2مدرج الرياض/ درس

15:00-16:00  
مدخل إلى عموم التربية 

صوالحية صالح .أ
 14القاعة /درس

مدخل إلى مجتمع المعمومات 
شعيب . أ
 14القاعة /م.أ+درس

 
مجاالت العموم االجتماعية 

قندوز أحمد  .أ
 14القاعة / درس

 

16:00-17:00       

       

 


