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 الكلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ 

 2018/2019للسنة الجامعية  -جدول استعمال الزمن الفصيلة أو الفوج

 الثانيالسداسي المغرب العربي الحديث والمعاصر  ميدان، شعبة أو اختصاص: السنة أولى ماستر تاريخ

 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1الفوج التوقيت اليوم

اذ ـــــــــــــــري( األستـــــــــــــــــــــــ)نظ 2اصرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائر المعـــــــــــــــــخ الجـــــــــــــــــــــــتاري 9.30-8.00 األحد

 G12رقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــور محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدكت
تاريخ المغرب األقصى  9.30-11.00

 المعاصر

 أعمال موجهة

 G3.1بورغدة رمضان 

 تاريخ الجزائر المعاصر 

 أعمال موجهة

 G3.2شرقي محمد 

 تاريخ تونس المعاصرة

 أعمال موجهة

 G3.14قدادرة شايب 

تاريخ الجزائر المعاصر 

 )أعمال موجهة(

G3.5 

 4طالب دكتوراه 

 تاريخ تونس المعاصرة 11.00-12.30

 أعمال موجهة

 قدادرة شايب

G3.9 

)أعمال  وسائط االتصال 

 موجهة(

 5طالب دكتوراه

G3.5 

  

 أعمال موجهةنصوص تاريخية    12.30-14.00

 2طالب دكتوراه

G3.2 

  

اذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) نظري( األست 2اصرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالمعخ تونس ـــــــــــــــــــــــــــتاري 9.30-8.00 االثنين 

 G12ور شايب قدادرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدكت

منهجية البحث العلمي  9.30-11.00

 )أعمال موجهة(

G3.8 

 عمر عبد الناصر

 األقصىتاريخ المغرب 

 أعمال موجهة

 G3.2بورغدة رمضان 

 2تاريخ تونس المعاصرة

 أعمال موجهة

 G3.10قدادرة شايب 

 2تاريخ الجزائر المعاصر

 أعمال موجهة

 G3.3شرقي محمد 

تاريخ المغرب األقصى 

 2لمعاصر

 أعمال موجهة

 8طالب دكتوراه

G3.5 

)نظري(  2صى المعاصرــــــــــــــــــــرب األقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاري 11.00-12.30

 F10دة ـــــــــــــــــــــــــــــان بورغــــــــــــــــــور رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاذ الدكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألست
أعمال  نصوص تاريخية 12.30-14.00

 موجهة

 2منهجية البحث العلمي

 أعمال موجهة

 وسائط اتصال أعمال موجهة  

 8طالب دكتوراه
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 1طالب دكتوراه

G3.2  

 6طالب دكتوراه

G3.4 

G3.10 

 وسائط اتصال  14.00-15.30

 موجهة أعمال

 6طالب دكتوراه

G3.3 

   

 ربيــــــــــــــــــــــــــــــــرب العـــــــــــــــــــــــــــافة في المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ الصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاري 9.30-8.00 الثالثاء

 G12ور محمد شرقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ الدكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاألست)نظري دون تطبيق( 
تاريخ الجزائر  9.30-11.00

 2المعاصر

 أعمال موجهة

 G3.3شرقي محمد 

 2تاريخ تونس المعاصرة

 أعمال موجه

 G3.10قدادرة شايب 

 2تاريخ المغرب األقصى المعاصر

 موجهة أعمال

 G3.4بورغدة رمضان 

 أعمال موجهة منهجية البحث

 G3.11 عروصي عابد

 

مي ـــــــــــــــــــــــــــــــث العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهجي 11.00-12.30

ور يوسف قاسمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ الدكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)نظري( األست 2اتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتقني

G12 
 موريتانياتاريخ  12.30-14.00

 المعاصرة

 أعمال موجهة

 منصب مالي

 G3.2 

تاريخية أعمال نصوص 

 موجهة

 9طالب دكتوراه

G3.1 

منهجية البحث العلمي )أعمال 

 موجهة(

 عابد عروصي

G3.12 

 لغة إنجليزية )أعمال موجهة(

G3.13 

 مجراف منال

تونس المعاصرة أعمال 

 موجهة 

 G3.10قدادرة 

وسائط اتصال أعمال  14.00-15.30

 موجهة

 9طالب دكتوراه 

G3.4 

 موجهة()أعمال إنجليزية لغة  

G3.14 

 مجراف منال

تاريخ موريتانيا المعاصرة  

 )أعمال موجهة(

G3.11 

 منصب مالي

 ا )أعمال موجهة(موريتانيتاريخ     9.30-8.00 األربعاء

G3.1 

 منصب مالي

 

)أعمال  موريتانياتاريخ   9.30-11.00

 موجهة(

G3.4 

 منصب مالي

 أعمال موجهةنصوص تاريخية  

G3.2 

 7طالب دكتوراه 

 

اذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)نظري( األست ةــــــــــــــــــــــــــاريخيـــــــــــــــــــــــــــــــــوص تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنص 11.00-12.30

 F10ة ـــــــــــــــــــــــالطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عبد المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالدكت
  األقصى لمعاصرتاريخ المغرب   2تاريخ الجزائر المعاصرلغة إنجليزية )أعمال  12.30-14.00
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 موجهة(

G3.14 

 مجراف منال

 )أعمال موجهة(

G3.11 

 5طالب دكتوراه

 أعمال موجهة

 7طالب دكتوراه 

G3.2 

لغة إنجليزية )أعمال   14.00-15.30

 موجهة(

G3.10 

 مجراف منال

 2منهجية البحث العلمي  

 )أعمال موجهة(

G3.4 

 5طالب دكتوراه

 )أعمال موجهة( تاريخ موريتانيا   9.30-8.00 الخميس

 منصب مالي

G3.5 

نصوص تاريخية أعمال  

 موجهة

 خياط يوسف

G3.7 

 وسائط اتصال )أعمال موجهة(    9.30-11.00

 3طالب دكتوراه

G3.1 

 لغة إنجليزية )أعمال موجهة(

G3.14 

 مجراف منال

ـــــــــرة  المـــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موريتانيا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 11.00-12.30

 G12 منصب مالي)نظري( 

 عميد الكلية                                                                                                                                                                 رئيس القسم         


