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منهجية البحث    15 - 13

 خياطأ. –وتقنياته 
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  3ريخ ليبيا املعاصر     15 – 13

 أ.بورغدة 

  3ريخ ليبيا املعاصر 

 أ.بوشارب 
  زائر املعاصر 3ريخ اجل

 أ.شرقي 

مصادر 3ريخ 
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 2022-2021 وللسداسي األل والمدرجات استعمال القاعاتخريطة 
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  زية يانجل          

(أعمال  5ف.
  موجهة) 

ماستر  1
  مغرب 

أ.بن رجم  
  نسرين

  زية يانجل
  3ف.

(أعمال  
  موجهة) 

ماستر  1
  مغرب 
  يرة أ.حريد أم

النظم اإلدارية في بالد  
  المشرق  

  (نظري)  

أوالد  ماستر مشرق  1
  ضياف رابح  

  األيوبيون والمماليك في مصر والشام  
  (نظري) 

  
 ماستر مشرق إسالمي  2

  أد/ كمال بن مارس  

تاريخ المغرب  
  األقصى المعاصر 

  2ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب 1
أ.بورغدة  
  رمضان 

  تاريخ تونس المعاصرة 
  1ف.

  ل موجهة) (أعما 
  ماستر مغرب 1

  أ.قدادرة الشايب 

  الثورة الجزائرية 
    5ف. 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.قاسمي يوسف 

جغرافية المغرب  
  البشرية 

  3ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.مشايرية أيوب 

  

  زية يانجل
  1ف

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2 

  أ.نعيجة وئام 

  تاريخ المغرب القديم 
  

  (نظري) 
  

ة الثانية  السن 
  ليسانس 

  أ.بوشارب سلوى

قضايا عربية  
  معاصرة  

  
  (نظري) 

السنة الثالثة  
  ليسانس 

  أ.قرين عبد الكريم

8- 10  
  
  
  
  
  
  

 
  

الحركة      
  الوطنية 

  5ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 
  أ.مدور 

  انجليزية 
  4ف.

(أعمال  
  موجهة) 

سنة ثالثة  
  تارخ

أ.حريد  
  أميرة 

قضايا  
عربية 

  معاصرة  
  2ف. 

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثالثة  
  ليسانس 
  أ.قرين  

منهجية  
تحقيقي 

  المخطوطات 
(أعمال  
  موجهة) 

  2ف. 
ماستر   2

  مشرق 
  أ.طوهارة 

نصوص تاريخية باللغة  
  الفرنسية 

  2ف. 
    (أعمال موجهة)

  ماستر مشرق  1
  أ.صويلح 

  األيوبيون والمماليك في مصر والشام 
  (أعمال موجهة)  

  1ف.
  ماستر مشرق إسالمي  2

 أ.بن مارس 
  

لنظم اإلدارية  ا
في بالد المشرق  

  1ف.

  (أعمال موجهة) 

    ماستر مشرق 1

أوالد ضياف  
  رابح

  تاريخ الجزائر الثقافي 
    6ف.

  (أعمال موجهة) 
  السنة الثانية ليسانس

  أ.شرقي 

منهجية البحث  
  التاريخي 

  5ف.
  (أعمال موجهة) 
السنة الثانية  

  ليسانس 
  أ.سالطنية

  زية يانجل
  3ف.

  (أعمال موجهة) 
  ليسانس  السنة الثانية

  أ.بن رجم نسرين 

تاريخ المغرب  
  القديم 

  1ف.
  (أعمال موجهة) 
السنة الثانية  

  ليسانس 
أ.بوشارب  

  سلوى

تاريخ تونس  
  المعاصرة 
  (نظري) 

  ماستر مغرب  1
  أ.قدادرة  

أوروبا المعاصرة  
(نظري دون  

  تطبيق)  
  ماستر مغرب   2

  بورغدة أ. 

10 –  12    
  
  
  
  
  
  

  انجليزية 
  4ف.

(أعمال  
  موجهة) 

ماستر   1
  غرب م

  أ.نعيجة 

قضايا  
عربية 

  معاصرة  
  7ف. 

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثالثة  
  ليسانس 
  أ.قرين

  انجليزية 
  6ف.

(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 
  ليسانس 
  أ.حريد 

الحركة  
  الوطنية 

  4ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 
  أ.مدور 

دراسة  
نقدية  
  للمصادر 

  3ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 

  أ.سعيدي

دراسة  
دية  نق

  للمصادر 
  1ف.

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة  
  أ.عطابي 

تاريخ   ا
  المغرب القديم

  6ف.
(أعمال  
  موجهة) 

السنة الثانية  
  ليسانس 

  أ.بوشارب 

النظم اإلدارية في بالد  
  1ف. المشرق 

  (أعمال موجهة) 

أوالد ضياف   ماستر مشرق 1
  رابح

  منهجية تحقيق المخطوطات 
  ماستر مشرق إسالمي   2

 (نظري) 
  فؤاد  ارةطوه أ.

نصوص   
تاريخية باللغة  

  الفرنسية 
  1ف. 

    (أعمال موجهة)
  ماستر مشرق  1

  انجليزية 
  4ف.

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب 1

  أ.بن رجم نسرين 

تاريخ المغرب  
  األقصى المعاصر 

  3ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب 1
  أ.بورغدة رمضان 

  تاريخ تونس المعاصرة 
  2ف.

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب 1

  ة الشايب أ.قدادر

تاريخ الجزائر  
  المعاصر 

(أعمال   1ف. 
  موجهة) 

  ماستر مغرب  1
  أ.شرقي 

الثورة الجزائرية    
1954 -1962  

  (نظري) 
  ماستر مغرب  2 

  
  أ.قاسمي يوسف 

13 –  15    
  
  
  
  
  
  

  منهجية تحقيق المخطوطات                 
  1ف.

  ماستر مشرق إسالمي   2
 (أعمال موجهة) 

  فؤاد  طوهارة أ.

  انجليزية   
    6ف 
  موجهة) (أعمال 

  ماستر مغرب  2 
  أ.نعيجة وئام 

جغرافية المغرب  
  البشرية 

  4ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.مشايرية أيوب 

  

  الثورة الجزائرية 
  3ف. 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.قاسمي 

دراسة نقدية      
  للمصادر 

  
  (نظري)  

  
  السنة الثالثة 

  سليم   أ.سعيدي 

15 –  17    
  
  
  
  
  
  

  نيناإلث                                
الحركة      

  الوطنية 
  6ف.

(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 
  أ.مدور 

دراسة  
نقدية  
  للمصادر 

  3ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 

  أ.سعيدي

قضايا  
عربية 

  معاصرة  
  4ف. 

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثالثة  
  ليسانس 
  أ.قرين

  انجليزية 
  3ف.

(أعمال  
  موجهة) 

سنة ثالثة  
  تارخ

أ.حريد  
  أميرة 

تقنيات البحث  
  التاريخي  

  2ف.
أعمال  (

)  موجهة
  مشرق  ماستر1

  سالمي 
  طوهارة أ.

  مجتمع المشرق اإلسالمي 
 ) نظري (

  ماستر مشرق إسالمي  2
  أوالد ضياف رابح 

  نشأة التصوف وتطوره  
  1ف.

   )أعمال موجهة(
 ماستر مشرق إسالمي 1

    أ.د بن مارس

تاريخ المغرب  
  األقصى المعاصر 

  2ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب 1
  ة  أ.بورغد 

  منهجية البحث وتقنياته
  2ف.

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  
 أ.خياط 

تاريخ تونس  
  المعاصرة 

  3ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب 1
  أ.قدادرة  

  منهجية البحث وتقنياته
  2ف.

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  
  أ.قاسمي 

مصادر تاريخ  
  المغرب 

  1ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  1
  

  أ.سالطنية

بحث  منهجية ال
  التاريخي 
  (نظري) 

  تاريخ ليسانس  2
  

  أ.بوشارب 

السياسة  
االستعمارية في  
  الدول المغاربية 

  (نظري) 
  ماستر مغرب  2

  
  أ.

8 – 10    

صدر    
  االسالم 

  6ف 
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 
  أ.مباركية 

تاريخ  
الجزائر  
  الحديث 

  5ف 
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

  أ.بن شعبان 

  منهجية
البحث  
  التاريخي 

  4ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 
  أ.سعيدي

تاريخ   ا
المغرب  

  القديم 
  3ف.

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

  أ.بوشارب 

منهجية  
البحث  
  التاريخي 

  2ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

  أ.سالطنية

  اللغة الفرنسية 
  2ف. 

(أعمال  
    موجهة)

  ماستر مشرق  
  لح أ.صوي

  نشأة التصوف وتطوره  
   (نظري)

ماستر مشرق إسالمي  1
G3.7 

  أ.د بن مارس 

  مجتمع المشرق اإلسالمي 
  1ف 

 ) أعمال موجهة(
  ماستر مشرق إسالمي  2

  أوالد ضياف رابح 

  انجليزية 
  1ف.

  (أعمال موجهة) 
السنة الثانية  

  ليسانس 
أ.بن رجم  

  نسرين

جغرافية المغرب  
  البشرية 

  6ف.
  (أعمال موجهة) 

  غرب ماستر م 2
  أ.مشايرية أيوب 

السياسة  
  االستعمارية 

    5ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.قدادرة 

  إنجليزية 
  (أعمال موجهة) 

  2ف 
  ماستر مغرب  2

  أ.نعيجة 

منهجية إعداد  
  مذكرة 

  1ف.
(أعمال   

  موجهة) 
  ماستر مغرب  2

    أ.خالدي

تاريخ المغرب  
  األقصى 
  (نظري) 

  ماستر مغرب 1
  أ.بورغدة رمضان 

ات  االستعمار وحرك
  التحرر 
  (نظري) 

  السنة الثالثة 
  أ.عبد الناصر عمر 

10 –  12    

  انجليزية 
  5ف.

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 

  ليسانس 
  أ.حريد 

دراسة  
نقدية  
  للمصادر 

  4ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 
  أ.عطابي 

الحركة  
  الوطنية 

  3ف.
(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 
  أ.مدور 

  االستعمار 
  2ف 

(أعمال  
  موجهة) 

لسنة  ا
  الثالثة 
  أ.عمر 

قضايا  
عربية 

  معاصرة  
  1ف. 

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثالثة  
  ليسانس 

  تاريخ ليبيا
  5ف 

(أعمال  
  موجهة) 

ماستر   1
  مغرب 

  أ.بوشارب 

مجتمع  
المشرق  
  اإلسالمي 

  2ف 
أعمال  (

 ) موجهة
ماستر   2

مشرق  
  إسالمي 

  نشأة التصوف وتطوره  
  2ف.

   )أعمال موجهة(
 ستر مشرق إسالمي ما 1

  أ.د بن مارس 

  تقنيات البحث التاريخي  
  1ف.

  مشرق ماستر1) أعمال موجهة(
  سالمي 

  طوهارة أ.

  اللغة الفرنسية 
  1ف. 

    (أعمال موجهة)
  ماستر مشرق  

  أ.صويلح 

تاريخ المغرب األقصى  
  المعاصر 

  4ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب 1
  أ.بورغدة 

منهجية البحث  
  وتقنياته

  3ف.
  ة) (أعمال  موجه 

  ماستر مغرب  1
  أ.قاسمي 

  مصادر تاريخ المغرب 
  2ف.

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  
  أ.سالطنية

منهجية البحث  
  وتقنياته

  1ف.
(أعمال   
  موجهة) 

  ماستر مغرب  1
  أ.خياط 

تاريخ المعتقدات  
  واألديان 

  (نظري دون تطبيق)
السنة الثانية  

  ليسانس 
  أ.سعيدي سليم 

  الحركات الوطنية
  المغاربية  
  (نظري) 

  ماستر مغرب  2 
  أ.بولجويجة 

  

13 –  15    



أوالد ضياف    أ.قرين
  رابح

المشرق            
  االسالمي 

  5ف  
(أعمال  
  موجهة) 

السنة  
  الثالثة 

  أ.يوسف 

الحركات  
  الوطنية

  المغاربية  
  6ف 

أعمال  (
  ) موجهة

ماستر  2 
  مغرب  

  أ.بولجويجة 

  تاريخ المعتقدات واألديان   
  (نظري دون تطبيق)

  ماستر مشرق  1
  أ.خالدي مسعود 

  االستعمار 
  7ف 

  ل موجهة) (أعما 
  السنة الثالثة 
 أ.هاشمي 

  دراسة نقدية للمصادر 
  6ف.

  (أعمال موجهة) 
  السنة الثالثة 

  أ.سعيدي

 
  

  انجليزية 
  2ف.

  (أعمال موجهة) 
  السنة الثانية ليسانس

  أ.بن رجم نسرين 

تاريخ الجزائر  
  الحديث 

  1ف 
  (أعمال موجهة) 
السنة الثانية  

  ليسانس 
  أ.بن شعبان 

منهجية البحث  
  وتقنياته

  3ف.
  ري) (نظ

  ماستر مغرب  1
  أ.قاسمي 

  15 –  17    

  الثالثاء                                 
دراسة    

نقدية  
  للمصادر 

  7ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 
  أ.خياط 

  االستعمار 
  6ف 

(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 
  أ.عمر 

قضايا  
عربية 

  معاصرة  
  5ف. 

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثالثة  
  ليسانس 
  أ.قرين

  االستعمار 
  3ف 

ل  (أعما 
  موجهة) 

السنة  
  الثالثة 

  أ.هاشمي 

دراسة  
نقدية  
  للمصادر 

  2ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 

  أ.سعيدي

الحركة  
  الوطنية 

  1ف.
(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 
  أ.مدور 

  مصادر التاريخ االسالمي  
  2ف 

  ) أعمال موجهة(
  ماستر مشرق  1

  عطابي سناء   أ.

  حلقة بحث 
  (نظري دون تطبيق)

  ماستر مشرق   2
  .طوهارة أ

منهجية البحث  
  وتقنياته

  5ف.
(أعمال   
  موجهة) 

  ماستر مغرب  1
  أ.قاسمي 

  تاريخ الجزائر المعاصر 
  4ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.شرقي 

مصادر تاريخ  
  المغرب 

  3ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  1
  أ.سالطنية

  انجليزية 
  2ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.نعيجة وئام 

تاريخ المغرب  
  األقصى المعاصر 

  1ف.
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب 1
  أ.بورغدة 

تاريخ الجزائر  
  الثقافي  
  (نظري) 

السنة الثانية  
  ليسانس 

  ولجويجة سعاد ب

  حلقة يحث 
(نظري دون  

  تطبيق) 
  ماستر مغرب  2

  أ.قدادرة 

8 – 10    

تاريخ    
الجزائر  

  حديث ال
  6ف 

أعمال  (
  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 
أ.بن 
  شعبان 

المغرب  
  القديم 

  5ف 
أعمال  (

  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 
  أ.بوشارب 

صدر  
  االسالم 

  4ف 
أعمال  (

  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

أ.أوالد  
  ضياف 

تاريخ  
الجزائر  
  الثقافي 

  3ف 
أعمال  (

  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 
  أ.مباركية 

تاريخ  
الجزائر  
  الثقافي 

    2ف 
أعمال  (

  ) موجهة
السنة  
الثانية  

  نس ليسا
  أ.خياط 

منهجية البحث  
  التاريخي 

  1ف.
(أعمال  
  موجهة) 

السنة الثانية  
  ليسانس 
  أ.سعيدي

  مصادر التاريخ االسالمي  
  ) نظري (

  ماستر مشرق  1
  عطابي سناء  أ.

  األيوبيون والمماليك في مصر والشام 
  (أعمال موجهة)  

  2ف.
  ماستر مشرق إسالمي  2

 أ.بن مارس 
  

السياسة  
االستعمارية في  

  بية الدول المغار
  5ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.شرقي 

السياسة االستعمارية  
  في الدول المغاربية 

  4ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.قدادرة 

  
  

  الحركات الوطنية
  المغاربية  

  3ف 
  ) أعمال موجهة(
  ماستر مغرب  2 

  أ.بولجويجة 

  الثورة الجزائرية 
  2ف. 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.قاسمي 

  الجزائرية  الثورة 
  1ف. 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.كحالي محمد 
  مؤقت 

مصادر تاريخ  
  المغرب 
  (نظري) 

  ماستر مغرب  1
  أ.سالطنية

الحركة الوطنية  
  والثورة الجزائرية

  (نظري) 
السنة الثالثة  

  ليسانس 
  أ.مدور خميسة 

10 –  12    

الحركة    
  الوطنية 

  7ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 
  أ.مدور 

قضايا  
ربية ع

  معاصرة  
  6ف. 

(أعمال  
  موجهة) 

السنة الثالثة  
  ليسانس 

  أ.قرين

المشرق  
  االسالمي 

  3ف  
(أعمال  
  موجهة) 

السنة  
  الثالثة 

  أ.طوهارة 

المشرق  
  االسالمي 

  2ف  
(أعمال  
  موجهة) 

السنة  
  الثالثة 

  أ.يوسف 

  االستعمار 
  1ف 

(أعمال  
  موجهة) 

السنة  
  الثالثة 

  أ.سعيدي

مصادر  
التاريخ  

  االسالمي  
  1ف  

مال  (أع
  موجهة) 

ماستر   1
  مشرق 

  عطابي   أ.

  الممالك والدويالت المستقلة  
  2ف 

  ) أعمال موجهة(
    مشرق إسالميماستر   1

  مباركية أ.

  جوانب من الحضارة االسالمية 
  (نظري) 

  ماستر مشرق  2
  أ.خالدي مسعود 

تاريخ تونس  
  المعاصرة 

  5ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  1
  أ.قدادرة 

  مصادر تاريخ المغرب 
  4ف.

  أعمال موجهة) (
  ماستر مغرب  1

  أ.سالطنية

تاريخ الجزائر  
  المعاصر 

  3ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  1
  أ.شرقي 

  تاريخ ليبيا
  2ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.بوشارب 

  تاريخ ليبيا
  1ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.بورغدة 

  فلسفة التاريخ 
  (نظري دون تطبيق)

السنة الثانية  
  ليسانس 

 اط يوسف أ.خي
  

جغرافية المغرب  
  البشرية 
  (نظري) 

  ماستر مغرب  2
  أ.مشايرية 

13 –  15    

  انجليزية         
  6ف.

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

أ.بن رجم  
  نسرين

تاريخ  
الجزائر  

  حديث ال
  4ف 

أعمال  (
  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

  أ.بن شعبان 

  المغرب القديم
  2ف 

أعمال  (
  ) موجهة

السنة الثانية  
  ليسانس 

  أ.بوشارب 

  الممالك والدويالت المستقلة  
    1ف 

  ) أعمال موجهة( 
    مشرق إسالميماستر   1

  مباركية أ.

  جوانب من الحضارة االسالمية 
  2ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مشرق  2

  أ.خالدي مسعود 

  منهجية اعداد مذكرة   
  5ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.هاشمي 

  انجليزية 
  4ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب   2

  أ.نعيجة وئام 

جغرافية المغرب  
  البشرية 

    2ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.شوانة خولة 

السياسة  
االستعمارية في  
  الدول المغاربية 

  1ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.كحالي 
  مؤقت 

  

أعالم الحركات  
  الوطنية المغاربية  
  (نظري دون تطبيق)

  ماستر مغرب  1
  أ.مدور خميسة 

خ افريقيا  تاري
  جنوب الصحراء 
(نظري دون  

  تطبيق) 
السنة الثالثة  

  ليسانس 
  قرين عبد الكريمأ.

15 –  17    

  األربعاء                                 
منهجية        

البحث  
  التاريخي 

  6ف.
(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 
  أ.سعيدي

  انجليزية 
  4ف.

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

أ.بن رجم  
  نسرين

تاريخ  
الجزائر  

  حديث ال
  3ف 

أعمال  (
  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

  أ.بن شعبان 

  صدر االسالم 
  1ف 

أعمال  (
  ) موجهة

السنة الثانية  
  ليسانس 

  أ.بن مارس 

  الفكر السياسي االسالمي 
  (نظري دون تطبيق)

  ماستر مشرق  1
  أ.عطابي سناء 

  الفاطميون في بالد المشرق 
  (نظري دون تطبيق)

  ماستر مشرق  2
  عبد القادر   أ.مباركية

  الثورة الجزائرية 
  4ف. 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.قاسمي 
  

جغرافية المغرب  
  البشرية 

  5ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.شوانة خولة 

  الثورة الجزائرية 
  4ف. 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  أ.مزيز صورية 
  مؤقتة 

  منهجية اعداد مذكرة 
  3ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  .هاشمي أ

الحركات  
  الوطنية

  المغاربية  
  2ف 

  ) أعمال موجهة(
  ماستر مغرب  2 

  أ.بولجويجة 

تاريخ الجزائر  
  المعاصر 

  
  (نظري) 

  ماستر مغرب  1
  أ.شرقي محمد 

  المشرق االسالمي 
  

  (نظري) 
  السنة الثالثة

  ليسانس 
  أ.يوسف أحالم 

8 – 10    

  انجليزية 
  7ف.

(أعمال  
  موجهة) 
السنة  
  الثالثة 

مشرق  ال
  االسالمي 

  6ف  
(أعمال  
  موجهة) 

السنة  

  االستعمار 
  5ف 

(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 
  أ.مزيز 

المشرق  
  االسالمي 

  4ف  
(أعمال  
  موجهة) 

السنة  

قضايا  
عربية 

  معاصرة  
  3ف. 

(أعمال  
  موجهة) 

الحركة  
  الوطنية 

  2ف.
ل  (أعما 

  موجهة) 
السنة  

المشرق  
  االسالمي 

  1ف  
(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 

العالقات بين المشرق  
  والمغرب 

  2ف 
 (أعمال موجهة) 

  ق ماستر مشر 2

  جوانب من الحضارة االسالمية 
  1ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مشرق  2

  أ.خالدي مسعود 

مصادر تاريخ  
  المغرب 

  5ف.
  وجهة) (أعمال م 

  ماستر مغرب  1
  أ.سالطنية

  تاريخ تونس المعاصرة 
  4ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.قدادرة 

  تاريخ ليبيا
  3ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.بن شعبان 

  تاريخ الجزائر المعاصر 
    2ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.شرقي  

  انجليزية 
  1ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  م أ.نعيجة وئا

صدر االسالم والدولة  
  األموية 

  (نظري) 
السنة الثانية  

  ليسانس 
 أ.أوالد ضياف رابح 

منهجية اعداد  
  مذكرة 
  

  (نظري) 
  ماستر مغرب  2

  أ.هاشمي كوثر 

10 –  12    



  ليسانس 
  أ.حريد 

  الثالثة 
  أ.مباركية 

  الثالثة 
أ.بن 
  مارس 

السنة  
الثالثة  
  ليسانس 

  أ.قرين

  الثالثة 
  أ.مدور 

    أ.عطابي   أ.يوسف 

صدر         
  االسالم 

  5ف  
أعمال  (

  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 

أ.أوالد  
  ضياف 

المغرب  
  القديم 
  4ف  

أعمال  (
  ) موجهة
السنة  
الثانية  
  ليسانس 
  أ.بوشارب 

  صدر االسالم 
  3ف 

أعمال  (
  ) موجهة

السنة الثانية  
  ليسانس 

  أ.خالدي

  تقنيات البحث التاريخي 
  (نظري) 

  ماستر مشرق  1
  أ.طوهارة 

  العالقات بين المشرق والمغرب 
  

 نظري) (
  ق ماستر مشر 2

  أ.عطابي 

تاريخ الجزائر  
  حديث ال

  2ف 
  ) أعمال موجهة(

السنة الثانية  
  ليسانس 
  أ.بن شعبان 

  جليزية ان
  5ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب   2

  أ.نعيجة وئام 

منهجية اعداد  
  مذكرة 

  4ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.هاشمي 

السياسة االستعمارية  
  في الدول المغاربية 

  2ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.مزيز 
  مؤقتة 

الحركات  
  الوطنية

  المغاربية  
  1ف 

  ) أعمال موجهة(
  ماستر مغرب  2 

  لجويجة أ.بو

جغرافية المغرب  
  الطبيعية 

  (نظري دون تطبيق)
  ماستر مغرب  1

  أ.خياط يوسف 

حضارات الشرق  
  األقصى 

(نظري دون  
  تطبيق) 

السنة الثالثة  
  ليسانس 

أ.سالطنية عبد  
  ك المال

13 –  15    

  الممالك والدويالت المستقلة                
   

  ) نظري ( 
    مشرق إسالميماستر   1

  مباركية أ.

  ق والمغرب العالقات بين المشر
  1ف 

  
 أعمال موجهة) (
  ق ماستر مشر 2

  أ.عطابي 

  انجليزية      
  2ف.

  (أعمال موجهة) 
  السنة الثالثة 

  ليسانس 
  أ.حريد 

السياسة  
االستعمارية في  
  الدول المغاربية 

  3ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.هاشمي 

جغرافية المغرب  
  الطبيعية 

  (نظري دون تطبيق)
السنة الثانية  

  ليسانس 
  خولة أ.شوانة  

  15 –  17    

  الخميس                                
المشرق          

  االسالمي 
  7ف  

(أعمال  
  موجهة) 

السنة  
  الثالثة 

  أ.يوسف 

  االستعمار 
  4ف 

(أعمال  
  موجهة) 

السنة  
  الثالثة 

  أ.هاشمي 

  انجليزية 
  1ف.

(أعمال  
  موجهة) 

  السنة الثالثة 
  ليسانس 
  أ.حريد 

  المذاهب والفرق االسالمية   
    1ف 

  (أعمال موجهة) 
  ر مشرق ماست 1

  أ.خالدي مسعود 

تاريخ الجزائر  
  الثقافي 

  5ف 
  ) أعمال موجهة(

السنة الثانية  
  ليسانس 
  أ.مباركية 

  تاريخ الجزائر الثقافي 
  4ف  

  ) أعمال موجهة(
  السنة الثانية ليسانس

  أ.شرقي 

منهجية البحث  
  التاريخي 

  3ف.
  (أعمال موجهة) 
السنة الثانية  

  ليسانس 
  أ.خياط 

  صدر االسالم 
  2ف 

  ) ةأعمال موجه (
  السنة الثانية ليسانس

  أ.بن مارس 

تاريخ الجزائر  
  الثقافي 

  1ف 
  ) أعمال موجهة(

السنة الثانية  
  ليسانس 
  أ.بولجويجة 

  تاريخ ليبيا المعاصر 
  (نظري) 

  ماستر مغرب  1
 أ.بن شعبان 

  

  المقاوالتية 
  (نظري) 

  ماستر مغرب  2
  أ.عالل عادل  

  مؤقت 

8 – 10    

الحركات             
  الوطنية

  المغاربية  
  4ف 

عمال  أ(
  ) موجهة

ماستر  2 
  مغرب  

  أ.بولجويجة 

  المذاهب والفرق االسالمية 
  (نظري) 

  ماستر مشرق  1
  أ.خالدي مسعود 

  المقاوالتية 
  (نظري دون تطبيق)

  ماستر مشرق  2 
  أ.عالل عادل 

  انجليزية 
  3ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب   2

  أ.نعيجة وئام 

  منهجية اعداد مذكرة 
  2ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  2

  .مباركية أ

جغرافية المغرب  
  البشرية 

  1ف 
  (أعمال موجهة) 

  ماستر مغرب  2
  أ.شوانة خولة 

  تاريخ الجزائر المعاصر 
  5ف  

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مغرب  1

  أ.شرقي 

تاريخ ليبيا  
  المعاصرة 

  4ف 
(أعمال  
  1موجهة)

  ماستر مغرب 
  أ.خياط 

تاريخ الجزائر  
  الحديث (نظري) 
السنة الثانية  

  ليسانس 
  لسبتيأ.بن شعبان ا 

تاريخ أوروبا  
  واألمريكيتين 

  (نظري) 
السنة الثالثة  

  ليسانس 
  أ.هاشمي كوثر 

10 –  12    

     
  

  المذاهب والفرق االسالمية         
    2ف 

  (أعمال موجهة) 
  ماستر مشرق  1

  أ.خالدي مسعود 

تاريخ اوروبا في              
  العصور الوسطى 

  (نظري دون تطبيق)
السنة الثانية  

  ليسانس 
  أ.يوسف أحالم 

  الحوكمة
  وأخالقيات المهنة 
(نظري دون  

  تطبيق) 
  السنة الثالثة تاريخ 
أ.بوصنوبرة عبد  

  هللا

13 –  15    

                                15 –  17    
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 G3.7القاعة -الفوج الثاين G3.6 القاعة -الفوج األول  التوقيت   اليوم 

 G3.7 -أوالد ضياف رابح -  النظم اإلدارية يف بالد املشرق (نظري)  10 - 8  األحد 

  (أعمال موجهة) النظم اإلدارية يف بالد املشرق  10-12

 .5G3أوالد ضياف رابح 

   نصوص 9رخيية Xللغة الفرنسية

  أ.صويلح 

G3.7  

 نصوص 9رخيية Xللغة الفرنسية   13-15

  أ.صويلح 

.5G3   

  النظم اإلدارية يف بالد املشرق (أعمال موجهة)

   8G3.أوالد ضياف رابح

 بن مارسأ.  –نشأة التصوف   10 - 8  االثنني  

G3.6 

  تقنيات البحث التارخيي أعمال موجهة 

  .8G3طوهارة فؤاد

  G3.7 بن مارسأ.  –نشأة التصوف     12 – 10

  موجهة تقنيات البحث التارخيي أعمال   15 - 13

  G3.6 طوهارة فؤاد

   

 بن مارسأ.  –نشأة التصوف 

G3.7  

طبيق)   17 - 15  G3.6 خالدياملعتقدات واألدjن (نظري دون ت

 

طايبأ.  –مصادر التاريخ االسالمي    10-8  الثالlء  G3.7 ع

طايب  - مصادر التاريخ االسالمي نظري  12 - 10    G3.7ع

طايبأ.  –مصادر التاريخ االسالمي     15 – 13   املمالك والدويالت املستقلة (أعمال موجهة)  G3.8 ع

     G3.7مباركية عبد القادر

  املمالك والدويالت املستقلة (أعمال موجهة)  15-17

   G3.7مباركية عبد القادر

  

طبيق)     10 - 8  األربعاء  طايب سناءالفكر السياسي اإلسالمي (نظري دون ت   G3.7 أ. ع

  

 G3.7طوهارة فؤاد   - التارخيي نظريتقنيات البحث   15 - 13

  )نظرياملمالك والدويالت املستقلة (   15-17

   G3.7مباركية عبد القادر

  املذاهب والفرق اإلسالمية (أعمال موجهة)  10-8.00  اخلميس 

  G3.6خالدي مسعود

 

  )نظرياملذاهب والفرق اإلسالمية (  10-12

  G3.7خالدي مسعود

  اإلسالمية (أعمال موجهة)املذاهب والفرق    15 - 13  

   G3.7خالدي مسعود

                                                                              رئيس القسم                             



  قاملة   -1945ماي    8جامعة  

     و االجتماعية  كلية العلوم اإلنسانية

قسم التااريخ        

2022  -  2021مال الزمن للسنة اجلامعية  جدول استع  

حلديث واملعاصر السنة ا    السداسي األول  –لثانية ماسرت 3ريخ املغرب العريب ا

  6ج الفو  5الفوج   4الفوج   3الفوج   2الفوج   1الفوج   التوقيت   األيام
  زية يانجل  10 - 8  األحد

 نعيجة . أ
G3.1  

  جغرافيا   
 أ.مشايرية 
G3.2  

  الثورة   
 أ.قاسمي 
G3.3  

  

10 - 12   
  F10المدرج  - أوروبا المعاصرة (نظري) األستاذ بورغدة

  
13 - 15   

 F10األستاذ قاسمي  1962  – 1954الثورة الجزائرية 
  

  الثورة       17 - 15
 قاسمي . أ

G3.2  

 جغرافيا 
 أ.مشايرية 
G3.3  

  انجليزية   
 أ.نعيجة
G3.4  

   10 - 8  االثنين
  F10المدرج  -بشرىعليوش األستاذ  - السياسة االستعمارية في الدول المغاربية
   

  منهجية  12 - 10
 خالدي أ.

G3.1  

  انجليزية 
 أ.نعيجة
G3.2  

السياسة     
  االستعمارية 

 أ.قدادرة 
G3.3  

 جغرافيا 
 أ.مشايرية 

 
G3.4  

  F10المدرج  - ة بولجويجة سعاد المغاربية (نظري) األستاذالحركات الوطنية   15 - 13
 
  

الحركات              17 - 15
  المغاربية

 بولجويجة أ.
G3.9 

  F10المدرج  -حلقة بحث األستاذ قدادرة    10  – 8  الثالثاء 
 
  

  الثورة     12 – 10
 عليوش بشرى أ.

G3.2  

  الثورة 
 أ.قاسمي 
G3.2  

  الحركات المغاربية
 بولجويجة أ.

G3.3  

السياسة 
  االستعمارية 

 أ.قدادرة 
G3.4  

السياسة   
  االستعمارية 

 ا.شرقي
G3.5  

13 – 15     
  F10المدرج  -مشايرية أيوب جـــــــغرافية المــــــغرب العـــــربي البشريــــــة (نظري) األستاذ 

  
السياسة     17 – 15

 االستعمارية 
 أ. 

G3.1  

  جغرافيا 
 أ. 

 
G3.2  

  انجليزية   
 أ.نعيجة

 
G3.3  

  هجيةمن
 أ.هاشمي 

 
G3.4  

  

الحركات        10  – 8  األربعاء
  المغاربية

 بولجويجة أ.

  منهجية
 أ.هاشمي 
G3.2  

  الثورة 
  مزيزأ.

G3.4 

  جغرافيا 
  شوانة أ.

G3.5 

  الثورة 
 قاسمي أ.
 



G3.1  G3.5  
10 – 12     

  F10المدرج  -األستاذة هاشمي –منهجية اعداد مذكرة 
  

  الحركات المغاربية    15 – 13
 بولجويجة أ.

 
G3.1  

السياسة 
  االستعمارية 

 مزيزأ.
G3.2  

  منهجية  
 أ.هاشمي 

 
G3.3  

  انجليزية 
 أ.نعيجة

 
G3.4  

  

  السياسة االستعمارية         17 – 15
 أ.هاشمي 
G3.2  

      

     10  – 8  الخميس
  F10المدرج  -عادل عالل  –المقاوالتية (نظري)  األستاذ 

  
  جغرافيا     12 – 10

 شوانة  . أ
 

G3.2  

  منهجية
 مباركيةأ.

 
G3.3  

  انجليزية 
 أ.نعيجة

 
G3.4  

الحركات  
  المغاربية

 بولجويجة أ.
G3.5  

    

الحركات              15 – 13
  المغاربية

 بولجويجة أ.
G3.1  

  منهجية
 أ.هاشمي 

 
G3.2  

  

 رئيس القسم 



  قاملة -1945ماي    8جامعة  

  كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية

  قسم التاريخ               

  2022-2021للسنة اجلامعية    - جدول استعمال الزمن الفصيلة أو الفوج

  .الثالثالسداسي    .ماسرت ?ريخ وحضارة املشرق اإلسالمي    الثانيةميدان، شعبة أو اختصاص: السنة  

 G3.7القاعة    –الفوج الثاين     G3.6القاعة    -األول  الفوج  التوقيت    اليوم 

  األيوبيون واملماليك يف مصر والشام (نظري)   10-8  األحد 

  G3.6 بن مارس أ.
  األيوبيون واملماليك يف مصر والشام (أعمال موجهة)  10-12

 G3.6 بن مارس   أ.

  منهجية حتقيق املخطوطات نظري  

  G3.8أ.طوهارة فؤاد

  يق املخطوطات نظري منهجية حتق  15  -  13

 G3·6طوهارة فؤاد  أ.

  منهجية حتقيق املخطوطات أعمال موجهة     15-17

 G3.6طوهارة فؤاد  أ.

 

  جمتمع املشرق اإلسالمي (نظري)  10-8  االثنني

 G3.7أوالد ضياف رابح أ.

  جمتمع املشرق اإلسالمي (أعمال موجهة)  10-12

 G3.6ح. القاعة ضياف راب أ. أوالد  

 سية اللغة الفرن

G3.8  

 أ.صويلح 

 اللغة الفرنسية   13-15

G3.5  

  أ.صويلح 

  جمتمع املشرق اإلسالمي (أعمال موجهة)

  G3.8ح. ضياف رابأ. أوالد    

  حلقة حبث   10-8  الثالkء 

  G3.6دأ.طوهارة فؤا

األيوبيون واملماليك يف مصر والشام (أعمال     10-12

 G3.7 بن مارس  أ.  موجهة)

  جوانب من احلضارة اإلسالمية يف املشرق (نظري)   13-15

   G3.6عودأ .خالدي مس

جوانب من احلضارة اإلسالمية يف املشرق (أ      17  -  15  

   G3.6موجهة) أ.خالدي مسعود

  االربعاء 

  

  

  

  

  

  الفاطميون يف بالد املشرق (نظري دون تطبيق)  .  8-10

   G3.6مباركية عبد القادرأ.  

موجهة)  ة اإلسالمية يف املشرق (أجوانب من احلضار   12-  10

   G3.6أ.خالدي مسعود

العالقات بني املشرق واملغرب (أعمال  

   G3.7 عطايب سناءموجهة) أ.

 ) نظريالعالقات بني املشرق واملغرب (  15  -  13

  G3.6 عطايب سناء  أ.

 العالقات بني املشرق واملغرب (أعمال موجهة)    17  -  15

   G3.6 عطايب سناء  أ.

 

 G3.6  -األستاذ عالل عادل  -املقاوالتية  12  -  10  س اخلمي

                                      رئيس القسم                                                               



  قاملة   -1945ماي    8جامعة  

     و االجتماعية  كلية العلوم اإلنسانية

  2022 -  2021اجلامعية   جدول استعمال الزمن للسنة                                     قسم التااريخ       

  السداسي الثالث  -السنة الثانية ,ريخ 

  6ج  الفو  5الفوج    4الفوج    3الفوج    2الفوج      1الفوج    التوقيت   األيام 
  

   G.12المدرج -ة بوشارب سلوىاألستاذ –تاريخ المغرب القديم     10 – 8  األحد 
 

  المغرب القديم     12  – 10
 أ.بوشارب

G3.1  

  إنجليزية   
 أ.بن رجم 

G3.2  

  منهجية   
 أ.سالطنية

G3.3  
  

  تا.الجزائر الثقافي 
 أ.شرقي 

G3.4  

  إنجليزية             15  – 13
 أ.بن رجم 

G3.4  

  المغرب القديم 
 أ.بوشارب

G3.8  
   G.12-بوشارب سلوىأ.  –مهنجية البحث التاريخي (نظري)     10 – 8  االثنين 

  
  إنجليزية     12  – 10

 أ.بن رجم 

G3.5  

  منهجية 
 أ.سالطنية

G3.9  

  المغرب القديم 
 أ.بوشارب
G3.10  

  منهجية 
 أ.سعيدي

G3.11  

  تا.الجزائر الحديث 
 أ.بن شعبان 

G3.12  

  صدر االسالم 
  مباركية أ.

G3.13  

  G.12لمدرج  – األستاذ سعيدي سليم –ريخ املعتقدات واألد:ن (نظري دون تطبيق) ,    15  – 13
  

  تا.الجزائر الحديث     17  – 15
 أ.بن شعبان 

G3.1  

  إنجليزية 
 أ.بن رجم 

G3.2  

        

 G.12المدرج  –تاريخ الجزائر الثقافي (نظري) األستاذة بولجويجة     10 – 8  الثالثاء 

  منهجية     12  – 10
 أ.سعيدي

G3.8  

  تا.الجزائر الثقافي 
 خياط أ.

G3.9  

  تا.الجزائر الثقافي 
 أ.مباركية 

G3.10  

  صدر االسالم 
 أ.أوالد ضياف 

G3.11  

  المغرب القديم 
 أ.بوشارب
G3.12  

  تا.الجزائر الحديث 
 أ.بن شعبان 

G3.13  

  G.12لمدرج  –األستاذ خياط يوسف  -فلسفة التاريخ    15  – 13
  

  المغرب القديم       17  – 15
 أ.بوشارب

G3.8  

  تا.الجزائر الحديث   
 أ.بن شعبان 

G3.9  

  إنجليزية   
 أ.بن رجم 

G3.10 

  صدر االسالم     10 – 8  األربعاء 
 أ.بن مارس 

G3.8 

  تا.الجزائر الحديث   
 أ.بن شعبان 

G3.9  

  إنجليزية 
 أ.بن رجم 

G3.10  

  منهجية   
  سعيديأ.

G3.11  
   G.12-األستاذ أوالد ضياف رابح  –صدر االسالم والدولة األموية     12  – 10

  
  تا.الجزائر الحديث       15  – 13

 أ.بن شعبان 

G3.5  

  صدر االسالم 
 أ.خالدي 

G3.8  

  المغرب القديم 
 أ.بوشارب
G3.10  

  صدر االسالم 
 أ.أوالد ضياف 

G3.11  

  

  G.12لمدرج  -جغرافية طبيعية (نظري دون تطبيق) األستاذة شوانة خولة    17  – 15
  

  تا.الجزائر الثقافي     10 – 8  الخميس 
 ويجة بولج أ.

G3.1  

  صدر االسالم 
 أ.بن مارس 

G3.2  

  منهجية 
 أ.خياط 

G3.3  

  تا.الجزائر الثقافي 
 شرقي أ.

G3.4  

  تا.الجزائر الثقافي 
 أ.مباركية 

G3.5  

  

  G.12لمدرج  -األستاذ السبتي بن شعبان –تاريخ المغرب الحديث     12  – 10
 

  G.12لمدرج  –األستاذة يوسف أحالم  –تاريخ أوروبا في العصور الوسطى     15  – 13
  

 رئيس القسم 



  قاملة   -1945ماي    8جامعة  

     و االجتماعية  كلية العلوم اإلنسانية

قسم التااريخ        

2022 -   2021اجلامعية  جدول استعمال الزمن للسنة   

  السداسي اخلامس   -السنة الثالثة ,ريخ 

  7الفوج    6الفوج    5الفوج    4الفوج    3الفوج    2الفوج    1الفوج    التوقيت   األيام 
  F10املدرج  -قرين عبد الكرمي  األستاذ –معاصرة  قضا3 عربية    10 - 8  األحد 

  
10 –  12     

  

  قضا3 عربية  

  قرينأ.

G3.9 

  إجنليزية   

 أ.حريد أمرية 

G3.10  

أ.  احلركة الوطنية 

 مدور

G3.11  

    

  دراسة نقدية     15  – 13

 أ.عطايب 

G3.9  

  دراسة نقدية   

 أ.سعيدي سليم

G3.10  

احلركة الوطنية  

 أ. مدور

G3.11  

  إجنليزية   

 أ.حريد أمرية 

G3.12  

  قضا3 عربية  

 قرينأ.

G3.13  

صادردراسة     17  – 15   F10املدرج   - األستاذ سعيدي سليم -نقدية للم
  

  إجنليزية         10 – 8  االثنين 

 أ.حريد أمرية 

G3.9  

  قضا3 عربية  

 قرينأ.

G3.10  

  دراسة نقدية 

 أ.سعيدي سليم

G3.11  

احلركة الوطنية  

 أ. مدور

G3.12  

  

  F10املدرج  -االستعمار وحركات التحرر يف إفريقيا وأسيا (نظري) أ. عمر عبد الناصر    12  – 10
  

  قضا3 عربية      15  – 13

 قرينأ.

G3.10  

  االستعمار 
 أ.عمر 

G3.11  

احلركة الوطنية  

 أ. مدور

G3.12  

  دراسة نقدية 

 أ.عطايب 

G3.13  

  إجنليزية 

 أ.حريد أمرية 

G3.14  

    

  ي املشرق االسالم            17  – 15

 أ.يوسف  

G3.9  

  دراسة نقدية 

 أ.سعيدي 

G3.4  

  االستعمار 
  هاشمي أ.

 

G3.5 

احلركة الوطنية      10 – 8  الثالثاء 

 أ. مدور

G3.8  

  دراسة نقدية 

 أ.سعيدي 

G3.9  

  االستعمار 
   أ.هاشمي 
G3.10  

  قضا3 عربية    

 قرينأ.

G3.11  

  االستعمار 
 أ.عمر 

G3.12 
  

  دراسة نقدية 

 أ.خياط 

G3.13  

  F10املدرج   - األستاذة مدور مخيسة –احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية     12  – 10
  

  االستعمار     15  – 13
 سعيديأ.

G3.9  

  املشرق االسالمي 

 أ.يوسف  

G3.10  

املشرق  

  االسالمي 

 أ.طوهارة

G3.11  

  قضا3 عربية      

 قرينأ.

G3.12  

احلركة الوطنية  

 أ. مدور

G3.13  

صحر     17  – 15   F10 قرين عبد الكرمي –اء ,ريخ إفريقيا جنوب ال

  

  F10املدرج    -  أ. يوسف أحالم   –املشرق االسالمي (نظري)      10 – 8  األربعاء 
  



املشرق      12  – 10

  االسالمي 

 أ.يوسف  

G3.8  

احلركة الوطنية والثورة 

 أ. مدور -اجلزائرية

G3.9  

  قضا3 عربية  

 أ.قرين

G3.10  

املشرق  

  االسالمي 

 بن مارس أ.

G3.11  

  االستعمار 
 ز مزي . أ

G3.12  

املشرق  

  االسالمي 

 أ.مباركية 

G3.13 

  إجنليزية 

 أ.حريد أمرية 

G3.14  

صى     15  – 13    F10املدرج  – أ. سالطنية عبد املالك –حضارات الشرق األق
  

  إجنليزية       17  – 15

 أ.حريد أمرية 

G3.4  

          

  إجنليزية     10 – 8  الخميس 

 أ.حريد أمرية 

G3.7  

  االستعمار    
 أ.هاشمي 

G3.8  

رق المش      
  االسالمي 
 أ.يوسف 

G3.9  
  F10املدرج  -هامشي كوثراألستاذة  -أوروe واألمريكيتني    12  – 10

  
   F10المدرج -بوصنوبرة عبد هللا    –الحوكمة وأخالقيات المهنة     15  – 13

  
  

  

 مرئيس القس


	_____ 1 ____ _ 1 ___ 2021 (1).pdf (p.1-2)
	_______ _______.pdf (p.3-5)
	emp-his2021-2022.pdf (p.6)
	_____ ____ 2 _ 1 (1).pdf (p.7-8)
	_____ _____ ____ ______ .... (2) (2).pdf (p.9)
	_____ 2 _ _ 1 2021 (1).pdf (p.10)
	_____ ______ 2021 _ 1 (1).pdf (p.11-12)

