
 قالمة -5491ماي  8جامعة 
   االجتماعيةو  كلية العلوم اإلنسانية

قسم التااريخ       

  0205-0202الجامعية  استعمال الزمن للسنةجدول 
السداسي الثالث -السنة االنية تاريخ  

  7الفوج 
   G3.8لقاعة ا

  6الفوج 
   .7G3القاعة 

  1الفوج 
   .6G3القاعة 

  9 الفوج 
    .5G3القاعة 

 3وج الف
   G3.4القاعة 

  0الفوج 
   G3.3القاعة 

 5 الفوج
   G3.2لقاعة ا

 األيام التوقيت

 األحد A  8-52المدرج  -  يوسف أحالم. أ –( نظري) مهنجية البحث التاريخي

تاريخ المغرب 

 الحديث

بن شعبان السبتي.أ  

تاريخ الجزائر 

 الثقافي

البح هبة الرحمان.أ  

 إنجليزية  

 بزاز سعاد.أ

 مهنجية البحث  

 سعداوي أسماء.أ

 

52-55 

 

 

تاريخ الجزائر  

 الثقافي

 البح هبة الرحمان.أ

 إنجليزية

 بزاز سعاد.أ

 

تاريخ المغرب 

 الحديث

بن شعبان.أ  

 مهنجية البحث

  سعداوي أسماء .أ

 

 55-50 

األستاذة بولجويجة سعاد -تاريخ الجزائر الثقافي  53-51 

   

 اإلثنين A 8-52المدرج  -لحفيظاألستاذ دبابسية عبد ا -صدر االسالم والدولة األموية
 إنجليزية

بزاز سعاد.أ  

 

تاريخ المغرب  

 الحديث

بن شعبان.أ  

 صدر االسالم

 بوكرسي نادية.أ

 مهنجية البحث 

 سعداوي أسماء.أ

تاريخ الجزائر 

 الثقافي

 البح هبة الرحمان.أ

 المغرب القديم

سعيدي.أ  

52-55 

تاريخ الجزائر 

تاريخ  الثقاف

 الجزائر الثقافي

حمان البح هبة الر.أ  

تاريخ المغرب 

 الحديث

 بن شعبان.أ

 إنجليزية

بزاز سعاد.أ  

 

 

 مهنجية البحث 

 سعداوي أسماء.أ

 صدر االسالم

 بوكرسي نادية.أ

 المغرب القديم

 سعيدي.أ

 55-50 



 صدر االسالم

 بوكرسي نادية.أ

 تاريخ المغرب القديم

 أ.سعيدي

تاريخ الجزائر     

 الثقافي

البح هبة الرحمان.أ  

53-59 

 تاريخ المغرب القديم

 سعيدي.أ

 صدر االسالم

 أ.بوكرسي نادية

     59-51  

 

 الثالتاء A 8-52المدرج  -السبتي بن شعبان األستاذ – تاريخ المغرب الحديث
 منهجية البحث 

 بوعافية فاتن.أ

 صدر االسالم

 أ.بوكرسي نادية

تاريخ الجزائر 

 الثقافي

 البح هبة الرحمان.أ

 المغرب القديم

 اط يوسفخي.أ

 إنجليزية

 بن رجم.أ

 

تاريخ المغرب 

 الحديث

 بن شعبان.أ

52-55 

 منهجية البحث 

 بوعافية فاتن.أ

  

 

تاريخ الجزائر   

 الثقافي

 البح هبة الرحمان.أ

 صدر االسالم 

 بوكرسي نادية.أ

55-50 

األستاذة بوعافية فاتن –( نظري دون تطبيق)فلسفة التاريخ   53-51  
71 

 األربعاء A 52-50المدرج  -سعيدي سليم األستاذ – القديم تاريخ المغرب
 
 
 
 

 إنجليزية 

 بزاز سعاد.أ

 منهجية البحث 

 سعداوي أسماء.أ

 المغرب القديم 

 سعيدي

تاريخ المغرب  

 الحديث

 بن شعبان.أ

 53-59 

 المغرب القديم   

سعيدي.أ  

تاريخ المغرب 

 الحديث

 بن شعبان.أ

 صدر االسالم 

 بوكرسي نادية.أ

 إنجليزية

 بزاز سعاد.أ

59-51 

 
 الخميس 52-4 عن بعد –األستاذة شوانة خولة( نظري دون تطبيق)جغرافية طبيعية 

 55-52 تاريخ المعتقدات واألديان )نظري دون تطبيق( – األستاذ سعيدي سليم- عن بعد



 

 رئيس القسم

 عن بعد - ة بوكرسي ناديةاألستاذ  -(نظري دون تطبيق)تاريخ أوروبا في العصور الوسطى 
 

55-50 


