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 المةڤ 1945ماي  8جامعة 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

ية جدول استعمال الزمن للسنة الجامع                                                                                                      قسم التاريخ                             

2018/2019 

          (                                                                                                                            ة تاريخ ليسانس )السداسي السادسالسنة الثالث

 السداسي الثاني

 الفوج الرابع الفوج الثالث الفوج الثاني الفوج األول التوقيت اليوم

 إنجليزية أعمال موجهة 9.30-8.00 األحد

G3.4 

 لحمر مروة

 أعمال موجهة المشرق االسالمي 

 كمال بن مارس

G3.6 

 

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــار وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمــــــــــــــــــــاالست 9.30-11.00

د ــــــــــــمر عبــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)نظري( الدكت 2ررــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

 G12اصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
 االستعمار وحركات التحرر  11.00-12.30

 أعمال موجهة

 عمر عبد الناصر

G3.14 

 )أعمال موجهة( إنجليزيةلغة 

G3.6 

 لحمر مروة

 تقنيات إعداد المذكرة )أعمال موجهة(

 طوهارة فؤاد

G3.3 

أعمال  االستعمار وحركات التحرر 12.30-14.00

 موجهة

 عمر عبد الناصر

G3.14 

)أعمال  إنجليزيةلغة 

 موجهة(

G3.6 

 لحمر مروة

 تقنيات إعداد المذكرة )أعمال موجهة(

 طوهارة فؤاد

G3.4 

 

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافيــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 14.00-15.30

ري دون ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)نظ ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــاقت

 .G12 2ق( طالب دكتوراهـــــــــــــــــــــــــــطبيــــــــــــــــــــــــــت

     9.30-08.00 االثنين

 (ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ) الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق االســـــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــالم 9.30-11.00
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ال بن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكمور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتاذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألست

 G12  ارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم

 أعمال موجهة المشرق االسالمي 11.00-12.30

 كمال بن مارس

 G3.5 

المشرق االسالمي )أعمال 

 موجهة(

G3.4 

 القادرمباركية عبد 

 أعمال موجهة االستعمار وحركات التحرر

 عمر عبد الناصر

G3.3 

 

12.30-14.00 

   

 أعمال موجهة الثورة التحريرية

 مدور خميسة

G3.3 
 

ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)نظ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــع 14.00-15.30

  1G12ق( طالب دكتوراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون تطبي
 09.30-08.00 الثالثاء

 أعمال موجهة ما قبل التاريخ

 سالطنية عبد المالك

G3.1 

)أعمال  تقنيات إعداد المذكرة

 موجهة(

 طوهارة فؤاد

G3.1 

 

 أعمال موجهة االستعمار وحركات التحرر

 عمر عبد الناصر

G3.3 

ال ــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الشمــــــــــــــــــــــــل التـــــــــــــا قبــــــــــــــــــم 9.30-11.00

 عبد المالكور ــــــــــــــــــتاذ الدكتــــــــــــــــــ( األستريـــــــــــــــــــــنظ) يــــــــــــــــقــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــاإلف

 .G12سالطنية 

تقنيات إعداد المذكرة )أعمال  11.00-12.30

 موجهة(

 طوهارة فؤاد

G3.1 

 

 أعمال موجهة الثورة التحريرية

 مدور خميسة

G3.4 

 موجهة أعمالي المشرق االسالم

 مباركية عبد القادر

G3.10 

12.30-14.00 
  

 أعمال موجهة ما قبل التاريخ الشمال االفريقي

 G3.8"خياط يوسف
 

ري دون ـــــــــــــــــــــــــنظ) عــــــــــــــــــــــــــــجتمـــــــــــــــــــــــــــخدرات والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 14.00-15.30

 G12 سةـــــــــــــــــدور خميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ةاذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( األستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطبي
 الشمال االفريقي ما قبل التاريخ  9.00-08.00 األربعاء

 أعمال موجهة

 سالطنية عبد المالك

G3.6 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــحريـــــــــــــــــــــــــورة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الثـــــــــــــــــــــــــــــــت 9.30-11.00

دور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماذة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي( األسترــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ)

 G12سة ـــــــــــــــــــــــــــــــــخمي
 أعمال موجهة الثورة التحريرية 11.00-12.30

 مدور خميسة

G3.4 

  

 أعمال موجهة إنجليزية

 لحمر مروة

G3.2 

12.30-14.00     

14.00-15.30  
تاريخ الثورة التحريرية أعمال   9.30-08.00 الخميس

 موجهة

 قرين عبد الكريم

G3.4 

 أعمال موجهة ما قبل التاريخ 

 سالطنية عبد المالك

G3.2 

-1945ة بين ـــــــــــــــــــــاسيـــــــــــــــــــــــــــــــــظم السيــــــــــــــــــــــــــــــــالناريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 9.30-11.00

 G1 2 ريمـــــــــــــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــقري )نظـــــــــــــــــري( األستاذ 1989

 

عميد                                                                                                    :                                                                            رئيس القسم

 الكلية:


