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   االجتماعيةو  كلية العلوم اإلنسانية

قسم التااريخ       

0205/  0202الجامعية  استعمال الزمن للسنةجدول   

السداسي األول –السنة أولى ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر   

7الفوج  6الفوج   1الفوج   9الفوج   3الفوج   0الفوج   5الفوج   تالتوقي   األيام 

G.12 8-01   جالمدر  -أ شرقي محمد( نظري )تاريخ الجزائر المعاصر   األحد 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 أ. مدور خميسة 

G3.3 

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.8. فرحي.أ

تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.5رحايلي.أ

 تاريخ المغرب األقصى
  G3.4بورغدة .أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 .3G3حمالوي .أ

اريخ تونس المعاصرة ت  
  G3.2قدادرة .أ

 اإلنجليزية
  G3.1 حريد أميرة.أ

52-55 

 تاريخ المغرب األقصى
 G3.8بورغدة .أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 G3.2حمالوي .أ

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.1 فرحي سلمى.أ

 اإلنجليزية
  G3.4 حريد أميرة.أ

تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.3رحايلي.أ

 نياتهمنهجية البحث وتق
  G3.2بزايدية.أ

 تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.1قدادرة .أ

55-50 

 تاريخ تونس المعاصرة
 G3.14رحايلي.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.12بزايدية.أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 .5G3حمالوي .أ

 تاريخ المغرب األقصى 
 G3.4بورغدة .أ

 اإلنجليزية
حريد أميرة.أ G3.2 

 تاريخ الجزائر  المعاصر
 G3.1  أ. شرقي 

59-51 

 تاريخ المغرب األقصى 
 G3.14بورغدة .أ

 اإلنجليزية
 G3.8حريد أميرة.أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 G3.5حمالوي .أ

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.4. سالطنية.أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر
 .2G3شرقي . أ  

 51-56 

 تاريخ ليبيا المعاصر
 .3G3حمالوي .أ

 صرتاريخ الجزائر  المعا
 .2G3شرقي . أ  

 تاريخ المغرب األقصى
 G3.8بورغدة .أ

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.5. فرحي.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.4 بزايدية.أ

 مصادر تاريخ المغرب 
 G3.1. سالطنية.أ

56-57 

 

 اإلثنين G12- 8-52 األستاذ قدادرة الشايب -تاريخ تونس المعاصرة



 اإلنجليزية
 G3.10بزاز سعاد.أ

 تاريخ تونس المعاصرة
  G3.8رحايلي.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.5 بزايدية.أ

 تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.4قدادرة .أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر
 .3G3شرقي . أ  

 تاريخ ليبيا المعاصر
 G3.2 حمالوي .أ

 تاريخ المغرب األقصى
 G3.1بورغدة .أ

52-55 

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.14بزايدية .أ

 اإلنجليزية
 G3.8بزاز سعاد.أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر 
 .4G3شرقي . أ  

 اإلنجليزية
 G3.3حريد أمير.أ

 تاريخ المغرب األقصى
 G3.2بورغدة .أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 G3.1 حمالوي .أ

55-50 

 G12 53-51المدرج -بورغدة رمضان . أ-تاريخ المغرب األقصى المعاصر 

 بمصادر تاريخ المغر 
 G3.3 فرحي سلمى.أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر 
 .5G3 شرقي .أ  

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.4 أسماء بزايدية.أ

 مصادر تاريخ المغرب 
 G3.2. سالطنية.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.1بوعافية فاتن.أ

51 - 56 

 

 اإلنجليزية
 G3.10بزاز سعاد.أ

 تاريخ تونس المعاصرة
  G3.8رحايلي.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.5بزايدية .أ

 تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.4قدادرة .أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر
 .3G3شرقي . أ  

 تاريخ ليبيا المعاصر
 G3.2 حمالوي.أ

 تاريخ المغرب األقصى
 G3.1بورغدة .أ

8 - 4  

 الثالتاء

 

 

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.14بزايدية .أ

 اإلنجليزية
 G3.8دبزاز سعا.أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر 
 .4G3شرقي . أ  

 اإلنجليزية
 G3.3حريد أمير.أ

 تاريخ المغرب األقصى
 G3.2بورغدة .أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 G3.1 حمالوي .أ

4 - 52 

 G12 52-50المدرج  –قاسمي يوسف.أ –منهجية البحث وتقنياته 

  G12 53 - 51رج المد –األستاذة حمالوي شيماء  -تاريخ ليبيا المعاصر

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.3 فرحي سلمى.أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر 
 .5G3 شرقي .أ  

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.4 أسماء بزايدية.أ

 مصادر تاريخ المغرب 
 G3.2. سالطنية.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.1بوعافية فاتن.أ

51 - 56  

 

 تاريخ الجزائر  المعاصر
  أ. مدور خميسة 

G3.3 

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.8. فرحي.أ

تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.5رحايلي.أ

 تاريخ المغرب األقصى
  G3.4بورغدة .أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 .3G3حمالوي .أ

 تاريخ تونس المعاصرة 
  G3.2قدادرة .أ

 اإلنجليزية
  G3.1 حريد أميرة.أ

 األربعاء 4 - 8
 



 تاريخ المغرب األقصى
 G3.8بورغدة .أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 G3.2حمالوي .أ

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.1 فرحي سلمى.أ

 اإلنجليزية
  G3.4 حريد أميرة.أ

تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.3رحايلي.أ

 منهجية البحث وتقنياته
  G3.2بزايدية.أ

 تاريخ تونس المعاصرة 
 G3.1قدادرة .أ

4 - 52  
 
 
 
 
 

 A. 52 - 50المدرج  –عبد المالك  سالطنيةستاذ األ( نظري) مصادر تاريخ المغرب

 تاريخ تونس المعاصرة
 G3.14رحايلي.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.12بزايدية.أ

 تاريخ ليبيا المعاصر 
 .5G3حمالوي .أ

 تاريخ المغرب األقصى 
 G3.4بورغدة .أ

 اإلنجليزية
 G3.2حريد أميرة.أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر
 G3.1  أ. شرقي

53-59 

 تاريخ المغرب األقصى 
 G3.14بورغدة .أ

 اإلنجليزية
 G3.8حريد أميرة.أ

 تاريخ ليبيا المعاصر
 5G3.حمالوي .أ

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.4. سالطنية.أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر
 .2G3شرقي . أ  

 59-51  

 تاريخ ليبيا المعاصر
 .3G3حمالوي .أ

 تاريخ الجزائر  المعاصر
 .2G3شرقي . أ  

 تاريخ المغرب األقصى
 G3.8بورغدة .أ

 مصادر تاريخ المغرب
 G3.5. فرحي.أ

 منهجية البحث وتقنياته
 G3.4 بزايدية.أ

 مصادر تاريخ المغرب 
 G3.1. سالطنية.أ

51 - 56  

 
 الخميس 50-52 أعالم الحركات الوطنية المغاربية )نظري دون تطبيق( األستاذة مدور خميسة- عن بعد

 51-53 جغرافية المغرب الطبيعية )نظري دون تطبيق( األستاذة شوانة خولة -   عن بعد

 51-57 

 رئيس القسم


