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 نسيمة بوترعة  0قا / 3فم ا3ود3 اس3 ص األحـــد

 مسرحي  0قا / .مغرب قديم ف

  بن رحمون نجالء  1ا àق/ 1مغ عربي حديث ف

  11قا / 3ف3 تا الجزائر ثا

 عقابي خميسة 13قا  /6منهجية ف

        لطيفةعزوزي      18قا /1لغة ف 

 بوترعة 0قا/ .ف  ما3ود3 ص اس

 مسرحي  1قا / 1مغرب قديم ف

   بن رحمون 0قا / 3مغ عربي حديث ف

  13قا / 6ف3 الجزائر ثقا3 تا

 عقابي خميسة  18قا / 1منهجية ف

            عزوزي     11قا /3لغة ف 

   بوترعة 1 قا/ 1ف  ما3ود3 اس3 ص

 مسرحي  0قا / 3مغرب قديم ف

 بن رحم 9قا / .مغ عربي حديث ف

  18قا / 1ف3 الجزائر ثقا3 تا

 عقابي خميسة  11قا / 3منهجية ف

    عزوزي    13قا /6ة ف ــــلغ

 فلسفة التاريخ

 بعيطيش

 محاضرة

 9مدرج

 اإلسالمصدر    

            والدولة األموية

 1مدرج  بشرى بن دراجي

خ وحضارة تاري

 المغرب القديم

 مسرحي جمال

 9مدرج

  

 نعيمة بن تعو  1قا / 1ف  ما3ود3 اس3 ص االثنين

 هشام صحراوي   0قا / 3مغرب قديم ف

 حيفر مريم  0قا / 6فعربي حديث  مغ

 بن دراجي سمير 18قا / 1ف3 الجزائر ثقا3 تا

 هبال عبد العالي   11قا / 3منهجية ف

 شعالل غباش   13قا / .لغــــة ف  

 بن تعو   0قا / 3ف  ما3ود3 اس3 ص

 صحراوي  0قا / 6مغرب قديم ف

 حيفر  1قا / 1فعربي حديث  مغ

 بن دراجي  11قا / 3ف3 الجزائر ثقا3 تا

            هبال  13قا / .منهجية ف

 غباش شعالل    18قا /1لغة ف 

 بن تعو  0قا / 6ف  ما3ود3 ص اس

 صحراوي   1قا / 1مغرب قديم ف

   حيفر 0قا / 3فبي حديث عر مغ

 بن دراجي  13قا / ف3 الجزائر ثقا3 تا

          هبال  18قا / 1منهجية ف

 غباش شعالل 11قا /3لغة ف 

     

 ة جغرافيا طبيعي الثالثاء

 مغشيش

     1مدرج 

منهجية وتقنية البحث 

 التاريخي               

 بلحاج ناصر

       1مدرج 

 جعيل 1 قا/ 1ف   ما3ود3 اس3 ص  

   راهم   0قا / 0مغرب قديم ف 

 حنان مرج  0قا/ 0فعربي حديث  مغ

 بزالة آسيا 18قا/ 318 الجزائر ثقا3 تا

   مشنان فوزي  11قا / 11منهجية ف 

    زيور مرزاقة  13قا / 13لغـــة ف 

 جعيل  0قا / 0ف   ما3ود3 اس3 ص

        راهم  0قا / 0مغرب قديم ف 

 مرج  1 قا/ 1ف عربي حديث  مغ

 بزالة 11قا / 11تالجزائر ثقا ف 

       مشنان   13قا / 13منهجية ف 

               زيور مرزاقة 18قا /18لغة ف 

 جعيل  0قا / 0ف   ما3ود3 اس3 ص

      راهم    1قا / 1مغرب قديم ف 

 مرج  0قا / 0ف عربي حديث  مغ

 بزالة  13قا/ 13الجزائر ثقا ف3 تا

      مشنان    18قا / 18منهجية ف 

               زيور مرزاقة 11قا /11لغة ف 

  تاريخ المعتقدات واألديان األربعاء

 شباحي

                 1مدرج 

المغرب العربي  
 (   م91-91)ق الحديث 

 حمداني

  1مدرج 

 

 عقبة بن مدور 1قا / 18ف 3 اس3 ص  

   0قا / 11مغرب قديم ف 

 صباح البار 0قا / 13فعربي حديث  مغ

 سمير بن دراجي 18قا / 1ف 3 الجزائر ثقا3 تا

  حسان بن سباع 11قا / 0منهجية ف 

 جبايلي 13قا /  0لغــــة ف 

 عقبة  0قا / 11ام  ف 3ود3 اس3 ص

   0قا / 13مغرب قديم ف 

  البار 1قا / 18ف عربي حديث  مغ

 بن دراجي  11قا  / 0ف 3 تالجزائر ثقا

        حسان  13قا / 0منهجية ف 

 جبايلي  18قا /1لغة ف 

 عقبة  0قا / 13ام  ف 3ود3 اس3 ص

 البار   0قا/ 11فعربي حديث  مغ

 بن دراجي 13قا / 0تاالجزائر ثقا ف 

  جبايلي  11قا /0لغة ف 

          حسان   .1قا / 1منهجية ف  

 1قا / 18مغرب قديم ف 

   الخميس

 

 الوطن العربي 
 المعاصر

 إبرير حمودي
 9مدرج

الجزائر الثقافي تاريخ 
 9الحديث والمعاصر 

 حماميد
  1مدرج 
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أوربا واألمريكيتين في  األحـــد
  الفترة المعاصرة 

    تيتة ليلى  
       3مدرج  

 المشرق اإلسالمي  
 ( م91-8)ق 

 

 طبي سمير

      3مدرج  

   1قا / 1ف  قضايا ع م  

      طبي سمير  0قا / 3ف مشرق إسالمي

     بوهناف  0قا / .ف الحركة الوطنية

 بن دراجي سمير 18قا / 1ف  ع3مش3 الدولة ع

  11قا / 3ف دراسات نقدية

   13قا /6ف  لغة

  0قا / 3ف  قضايا ع م

     طبي   0قا / .ف مشرق إسالمي

    بوهناف    1 قا/ 1ف الحركة الوطنية

 بن دراجي  11قا / 3ف  ع3مش3 الدولة ع

  13قا / 6ف دراسات نقدية

   18قا /1لغة ف 

    طبي  1قا / 1ف مشرق اسالمي

    بوهناف  0قا / 3ف الحركة الوطنية

 بن دراجي 13قا / 6ف  ع3مش3 الدولة ع

  18قا / 1فدراسات 

   11قا /3لغة ف 

   0قا / .ف  قضايا ع م

تاريخ إفريقيا جنوب   االثنين
  ءالصحرا

 طبي سمير
 9مدرج 

الدولة العثمانية 
والمشرق العربي 

(9191-9191  ) 
 شرفة فريدة

        1مدرج 

تاريخ الحركة  
 -9191)الوطنية 

9111)    

 

 1مدرج 
 

 سنوسي فاطمة  1قا / 1فقضايا ع م 

 صحراوي هشام   0قا / 3ف مشرق إسالمي

   0قا / 6ف الحركة الوطنية

            هبة نجود  11قا / 3ف دراسات نقدية

 جبايلي  13قا /.لغة ف 

 18قا / 1ف ع3مش3 الدولة ع

 دربال سالمة

 سنوسي  0قا / 3ف   قضايا ع م

 صحراوي 0قا / 6ف مشرق اسالمي

     1قا / 1ف الحركة الوطنية

     هبة نجود   13قا / .ف دراسات نقدية

 جبايلي 11قا /1لغة ف 

  دربال 18قا / 3ف3 مش3 الدولة ع

 سنوسي  0قا / 6ف   قضايا ع م

 صحراوي   1قا / 1ف مشرق اسالمي

   0قا / 3ف الحركة الوطنية

   هبة نجود 13قا / 1ف دراسات نقدية

 جبايلي  11قا /3لغة ف 

 دربال 18قا / .ف3 الدولة ع

 هواري 1قا / 1ف   قضايا ع م الثالثاء

 يةبن عمارة زك 0قا / 0ف مشرق إسالمي

 بن قويدر  0قا / 0ف الحركة الوطنية

 18قا / 18فت ع 3مش3 الدولة ع

    11قا / 11ف دراسات نقدية

 عزوزي لطيفة  13قا /13لغة ف 

 هواري 0قا / 0ف   قضايا ع م

 بن عمارة 0قا / 0ف مشرق اسالمي

   بن قويدر  1قا / 1ف الحركة الوطنية

   11قا / 11ف ع3مش3 الدولة ع

  13قا / 13ف دراسات نقدية

 عزوزي    18قا /18لغة ف 

 هواري  0قا / 0ف   قضايا ع م

 بن عمارة 1قا / 1ف مشرق اسالمي

 بن قويدر 0قا / 0ف الحركة الوطنية

  13قا / 13ف ع3مش3 الدولة ع

  18قا / 18ف دراسات نقدية

 عزوزي   11قا /11لغة ف 

الحوكمة وأخالقيات 
  المهنة

 منفوخ

 1مدرج 

 

تاريخ الفكر  
جتماعي والسياسي  اال

 في الفترة المعاصرة 
 بوجمعة أكرم

       1مدرج 

قضايا عربية 
 معاصرة

 هواري مختار
 9مدرج 

 
 هرباجي محمد  1قا / 18ف   قضايا ع م األربعاء

 وديعة فايزة 0قا / 11ف مشرق إسالمي

 ناصري رميساء  0قا / 13ف الحركة الوطنية

 بلعربي عمر 18قا / 1ف ع3مش3 الدولة ع

  11قا / 0ف راسات نقديةد

  خديم  مرواني  13قا /0ة ف ــــــــلغ

 هرباجي 8قا / 11ف   قضايا ع م

  وديعة  0قا / 13ف مشرق اسالمي

  ناصري  1قا / 18ف الحركة الوطنية

 بلعربي 11قا / 0ف ع3مش3 الدولة ع

   13قا / 0ف دراسات نقدية

    مرواني   18قا /1لغة ف 

 هرباجي  0قا / 13ف   قضايا ع م

 وديعة 1قا / 18ف مشرق اسالمي

  ناصري  0قا / 11ف الحركة الوطنية

 بلعرب 13قا / 0ف ع3مش3عالدولة

    18قا / 1ف دراسات نقدية

      مرواني    11قا /0لغة ف 

دراسة نقدية  
 للكتابات التاريخية

 "منهجية"

 بلفردي

 1مدرج 

    

         الخميس
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 تاريخ الفن  األحـــد
 بعيطيش

 

 10محاضرة                قا 

 

 

 

 العام -ما قبل التاريخ 
 شباحي

   10قا            محاضرة    

 

 العام  -ما قبل التاريخ   
 شباحي

قا                 تطبيق
91   

 

 أجنبية لغة  
   متخصصة 

 راهم نورالدين

   10قا   موجهة 3أع
 

 

  

تاريخ وأثار المغرب   االثنين
  اإلسالمي

 سالم
أعمال موجهة     قا 

91     

الصيانة والترميم في  
    علم اآلثار

 طرطاق الوردي
     10قا          محاضرة      

 

 تاريخ وأثار بالد المغرب  
   القديم

 طرطاق الوردي

     10قا   وجهة    م3أع

 

 منهجية التحرير 
 طرطاق الوردي

     10قا       موجهة      3أع

 
 

  

الصيانة والترميم في  
    علم اآلثار

 طرطاق الوردي
     10قا       موجهة      3أع

 

 

تاريخ وأثار المغرب   الثالثاء
    اإلسالمي

 هدوش

   10قا       محاضرة       

 مصطلحات أثرية   
 شدوه

     10قا         موجهة     3أع

 األطر القانونية 
 والتشريعية في علم اآلثار

 هدوش
   10محاضرة            قا 

 

 

 

تاريخ وأثار بالد         
    القديم المغرب

 شعالل بلقاسم

      10قا                 محاضرة

 

 منهجية البحث األثري    األربعاء
 شعالل بلقاسم

     10قا         محاضرة    

 

- جية البحث األثريمنه
 شعالل بلقاسم

    10قا                 تطبيق
 

  
 

   

  الخميس
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العمران والعمارة   األحـــد
 اإلسالمية

 الطيب كريم
 38قا            محاضرة

 والعمارة اإلسالميةالعمران 

 الطيب كريم

 38قا موجهة         3أع

 

 الجرد األثري

 بن بركان سعدية

 38قا          موجهة  3أع

 

  

صيانة وترميم التّراث  االثنين

 األثري

 باشي

 38قا موجهة         3أع

 

 الحفظ الوقائي
 سالم مصطفى

 38قا              محاضرة

 

الحكم الّراشد 
 ةوأخالقيات المهن

 منفوخ
 38ق             محاضرة

 

لحكم الّراشد وأخالقيات ا 

 المهنة

 منفوخ صورية

       38قا       موجهة      3أع

 

 

 علم اآلثار الّتجريبي الثالثاء
 

 بن بركان سعدية

 38قا              محاضرة
 

 اآلثار والّسياحة

 بن بركان سعدية

 38قا     موجهة     3أع

 

المغرب عمران وعمارة     

 3القديم

 شعالل بلقاسم

                           38قا         محاضرة

 

  صناعات ما قبل التّاريخ

 بن بركان

قا        موجهة   3أع

38 

 

صناعات ما قبل 
 الّتاريخ
 بن بركان

 20قا           محاضرة

 

 

صيانة وترميم   األربعاء
 الّتراث األثري

 

 باشي زين الدين

 38قا        محاضرة

تقنيات اإلعالم اآللي 
المطبقة في علم 

 اآلثار
 محمد الزين جفال

 38قا      محاضرة

تقنيات اإلعالم اآللي 

 المطبقة في علم اآلثار

 محمد الزين جفال

 

 38قا موجهة         3أع

 

عمران وعمارة  

 3المغرب القديم

 شعالل بلقاسم

 تطبيق

           38ق

    

       الخميس

 

   

 

 

3 
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نصوص ومصادر  األحـــد
- 9-أدبية
 عولمي
 11قا          محاضرة

 

نصوص ومصادر 
- 9-أدبية
 عولمي

 11أعما ل م  قا 

 حليةالممالك الم
 ثارها الماديةآو

 راهم نورالدين
 11ق  محاضرة

المسكوكات 
  المغرب القديم  في

 مقراني
 11عما ل م  قا أ

 عمارة اللبية البونية لا
 المغرب القديم  في

  مقراني
 11أعما ل م  قا 

 عمارة اللبية البونية لا
 المغرب القديم   في

 مقراني
 11قا       محاضرة 

 

  المسكوكات في االثنين
  المغرب القديم

 مقراني
 11قا    محاضرة 

 

  في  فخارياتال
 المغرب القديم

 مقراني

 11قا   محاضرة

المغرب   في  فخارياتال
 القديم
  بوساحة

 11قا    تطبيق 

  -9- يةكتابات الالتينال 
 الطيب بوساحة

 11قا    محاضرة

 

- يةكتابات الالتينال
9-  

 الطيب بوساحة

 11أعما ل م  قا 

منهجية البحث  الثالثاء
- 9-التاريخي

 بعيطيش
 11قا              محاضرة

 لغة اجنبية

 

 11قا أعمال م 

الثروة الزراعية و 
االقتصادي  نشاطال

 بالمغرب القديم
 راهم نورالدين

 11محاضرة قا 

منهجية البحث 
- 9-التاريخي

 بعيطيش
 11أعما ل م  قا

  

       األربعاء

       الخميس
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النحت في العالم   األحـــد
 يمالقد

 بن بركان

 16قا  م                3أع

 

النحت في العالم 
 القديم
 بن بركان

 16قا محاضرة        

 

المغرب   العمران في
 القديم

 هدوش

                16قا              أ ع م

في األديان والمعتقدات 
 العالم القديم

 شباحي
 91محاضرة ق 

 

 

  

 اللغة االجنبية  االثنين
 ةزيور مرزاق

 91تطبيق ق 

 المقاوالتية
 منفوخ

 91محاضرة ق 

اآلثار الحضرية 
 والغارقة

  مقراني 

 16قا  محاضرة            

 

المغرب   العمران في
 القديم

 بوساحة 
     16قا              محاضرة

 

العمارة العسكرية 
  البيزنطية في
  المغرب القديم

 باشي زين الدين

                                            16تط                قا 

    

العمارة العسكرية  
  البيزنطية في
  المغرب القديم

 باشي زين الدين

 16محاضرة            قا 

  األثار الريفية في الثالثاء
  المغرب القديم

 سالم

 16قا   محاضرة

 

  األثار الريفية في
  المغرب القديم

 سالم

 16قا          تطبيق

 

قنيات الجديدة الت 
علم في  المطبقة

 اآلثار
 غباش شعالل

 16محاضرة ق 

التقنيات الجديدة 
 اآلثارعلم في  المطبقة
 غباش شعالل

 16ق أ ع م  

  

        األربعاء

  الخميس
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مدخل إلى تاريخ  الثالثاء
) المشرق العربي

9918 – 9122 )  
 وقريوة لمياءب

 6قا      محاضرة

 

جغرافية الوطن العربي 
 (ق –ب -ط)

 مغشيش
 6ق محاضرة

  الحركة الصهيونية
 ابرير حمودي
  6محاضرة ق 

 

 اللغة األجنبية
 حاجي

 1تطبيق ف
 2م

االتجاهات الفكرية 
في الوطن العربي 

(9918 -9191 ) 
 حمداني

 2م      محاضرة

مصادر تاريخ 
  الوطن العربي

 حمداني
 2م   حاضرةم
 

 االربعاء

 

المقاومة الشعبية في 
) الوطن العربي 

9832 – 9122 ) 
 1ق 

 حمداني

االستشراق وتاريخ  
الوطن العربي 

 المعاصر
 حاج ناصربل

 1محاضرة ق
 

المشرق العربي و الدولة 
  -9812) العثمانية 

8919) 
 شرفة فريدة

 6قا          محاضرة

 

المشرق العربي و 
 الدولة العثمانية

 شرفة فريدة
 11قا   2أعمال م ف

المشرق العربي و 
 الدولة العثمانية

 شرفة فريدة
 91قا  9أعمال م  ف 

المشرق العربي و 
 الدولة العثمانية

 شرفة فريدة
 16قا  3أعمال م ف

 ع ومصادر تاريخ 
 شقرة محمد

 11قا   1أعمال م ف

 عمصادر تاريخ و 
 شقرة

 16قا 

 مصادر تاريخ و العربي
 شقرة

 11قا   2أعمال م ف

مدخل إلى تاريخ 
 المشرق العربي

 بلعربي عمر
 16قا  3أعمال م  ف 

مدخل إلى تاريخ 
 المشرق العربي

 بلعربي عمر
 11قا  2أعمال م  ف 

مدخل إلى تاريخ 
 المشرق العربي

 بلعربي عمر
 11قا  1أعمال م  ف 

االتجاهات الفكرية  الخميس
 في الوطن العربي 

 شقرة محمد

 11قا   2ال م فأعم

التجاهات الفكرية في 
 الوطن العربي 

 شقرة

 11قا   1أعمال م ف

التجاهات الفكرية في 
 الوطن العربي 

 شقرة

 16قا   3أعمال م ف

 اللغة األجنبية
 حاجي

 2تطبيق ف
 2م

  

 في و عالمقاومة الشعبية 
 حنفوق

 11قا  2أعمال م ف

 في و عالمقاومة الشعبية 
 حنفوق

 16 قا  1أعمال م ف

 في و عالمقاومة الشعبية 
 حنفوق

 11قا  3أعمال م ف

   

 و عاالستشراق وتاريخ 
 

 16قا   3أعمال م ف

 و االستشراق وتاريخ 
 

 11قا   2أعمال م ف

 و عاالستشراق وتاريخ 
 

 11قا   1أعمال م ف
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 الثالثاء

 

 حلقات بحث

 

 

 محاضرة 

 1ق

 

المشرق العربي منذ 
9111 
 بوقريوة
 محاضرة

 1قا 
 

 المقاوالتية
 منفوخ صورية

 1محاضرة ق

 اللغة االجنبية

 حاجي

 1قا    3فوج/تطبيق

 اللغة االجنبية

 حاجي

 6قا     .فوج/تطبيق

 اللغة االجنبية

 حاجي

 1قا    1فوج/تطبيق

 المسألة النفطية في و ع

 خيري الرزقي

 1قا     3فوج/تطبيق

 المسألة النفطية في و ع

 خيري الرزقي

 1قا     .فوج/تطبيق

 المسألة النفطية في و ع

 خيري الرزقي

 6قا    1فوج/تطبيق

   اعداد مذكرةمنهجية 

 بلحاج

 6  قا       .فوج/تطبيق

 اعداد مذكرةمنهجية 

 بلحاج

 1قا     1فوج/تطبيق

 اعداد مذكرةمنهجية 

 بلحاج

 1ا ق     3فوج/تطبيق

الصراع العربي  األربعاء
 9118الصهيوني  

 ابرير حمودي
 محاضرة

 1قا 
 

الخليج العربي في 
 العالقات الدولية
 هواري مختار
 9محاضرة ق

األفكار الوحدوية في 
 المغرب العربي

 بن زروال
 محاضرة

 1قا 
 

االفكار الوحدوية في المغرب 

 العربي

 بن زروال

 1قا      1فوج/تطبيق

وية في األفكار الوحد

 المغرب العربي

 بن زروال

 1قا      3فوج/تطبيق

األفكار الوحدوية في 

 المغرب العربي

 بن  زروال

 6قا      .فوج/تطبيق

 الصراع العربي الصهيوني

 ابرير حمودي

 1قا     1فوج/تطبيق

 

الصراع العربي 

 الصهيوني

 ابرير حمودي

 6قا      3فوج/طبيقى

 الصراع العربي الصهيوني

 ر حموديابري

 1قا    .فوج/طبيقى
 

 1013المشرق العربي منذ

 بوقريوة

 6قا        .فوج/تطبيق

 

المشرق العربي 

 1013منذ

 بوقريوة

 1قا        1فوج/تطبيق

 1013المشرق العربي منذ

 بوقريوة

 1قا    3فوج/تطبيق

 

 الخميس

 
اعداد منهجية 

 مذكرة
 خيري الرزقي

 1قا  محاضرة

 الوطن  المسألة النفطية في
 العربي

 خيري الرزقي
 محاضرة 

 1ق

    

 بوقريوة ملياء -د.أ: التخصص( ة)مسؤول 
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 السبت

 
 الثورة الجزائرية في

 الفكر العالمي
 

 6ق

 محاضرة

الثورة الجزائرية 
9111-9111 

 مناصرية
 

 1محاضرة   ق
 

التنظيم السياسي 
كري للثورة  العس

 الجزائرية
 و عليقآج
 6ق

 

التنظيم السياسي 
العسكري للثورة  

 الجزائرية
 آجقو

 1 قا 3أعمال م ف

التنظيم السياسي 
العسكري للثورة  

 الجزائرية
 آجقو

 1 قا    1أعمال م ف

التنظيم السياسي 
العسكري للثورة  

 الجزائرية
 آجقو

 6 قا   .أعمال م ف

-9111الثورة الجزائرية 
9111 

 مناصرية
 1قا      1أعمال م    ف

الثورة الجزائرية 
9111-9111 

 مناصرية

 6قا  .أعمال م    ف 

الثورة الجزائرية 
9111-9111 

 مناصرية
 1قا  3أعمال م    ف 

الثورة الجزائرية في 
 الفكر العالمي

 زياني فاتح

 6ق .أعمال م ف

الثورة الجزائرية في 
 الفكر العالمي

 زياني 

 1ق 3م ف أعمال

الثورة الجزائرية في 

 الفكر العالمي

 زاياني

 1ق 1أعمال م ف

 االحد

 
 جذور الثورة الجزائرية 

 قريري سليمان

 محاضرة

 6ق 

 

 

 أعالم الثورة الجزائرية

 تيتة

 محاضرة

 6ق

مصادر تاريخ الثورة 
  الجزائرية
 حماميد
 6قمحاضرة  

مصادر تاريخ الثورة  

  الجزائرية
 حماميد

 6ق 1أعمال م ف

 

مصادر تاريخ 
 الثورة الجزائرية

 حماميد

 6ق 3أعمال م ف

مصادر تاريخ 
 الثورة الجزائرية

 حماميد

 6ق .أعمال م ف

 –لمنهج الشفوي 
 المذكرات
 خرنان مسعود

 1ق 3أعمال م ف

 –المنهج الشفوي 
 المذكرات
 خرنان مسعود

 1ق .عمال م ف

 –المنهج الشفوي 
 المذكرات
 خرنان مسعود

 1ق 1عمال م ف

 جذور الثورة الجزائرية 
 قريري 

 4قا  .أعمال م    ف

 جذور الثورة 
 قريري 

 4قا  1أعمال م    ف

 جذور الثورة 
 قريري

 1قا   3أعمال م  ف

 االثنين

 

 لغة أجنبية

 حاجي

 6تط          قا 

 

 لغة أجنبية

 حاجي

 6تط          قا 

 

 –9المنهج الشفوي  
 المذكرات

 بوجمعة أكرم

 6ق

 ضرةمحا

 الجغرافيا السياسية 
    مغشيش

 6ق 
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 السبت
 

مواقف الدول العربية 

 والعالمية من الثورة

 غيالني

 13قا    1تط    ف

مواقف الدول العربية 

 والعالمية من الثورة

 غيالني

 13قا       2تط    ف

لعالمية مواقف الدول العربية وا

 من الثورة

 غيالني

 13قا       .تط    ف

مواقف الدول العربية 

 والعالمية من الثورة

 غيالني

   13قا     1تط    ف

 فلسفة الثورة
 

 .المدرج 

مواقف الدول 
العربية والعالمية 

 من الثورة
 غيالني

 .المدرج 

 
 لغة فرنسية

  حاجي

 1قا      2تط      ف

 لغة فرنسية

 1قا      .تط         ف

 حاجي

 لغة فرنسية

 حاجي

 1قا     1تط     ف 

 لغة فرنسية

 حاجي

 1قا  1تط     ف 

 منهجية اعداد مذكرة

 بوجمعة أكرم

 .1ق .تط ف

 منهجية اعداد مذكرة

 بوجمعة

 .1ق 1تط ف

 منهجية اعداد مذكرة

 بوجمعة

 .1ق 1تط ف

 منهجية اعداد مذكرة

 بوجمعة

 .1ق 3تط ف

لثورة االبعاد الحضارية ل

 الجزائرية

 ليتيم

 11ق 1تط ف

االبعاد الحضارية  

 ليتيمللثورة 

 11ق      1تط        ف

االبعاد الحضارية للثورة 

 ليتيمالجزائرية 

 11ق   3تط      ف

االبعاد الحضارية للثورة 

 ليتيمالجزائرية 

 11ق      .تط      ف

 االحد
 

 دبلوماسية الثورة

 فالتة فيصل

 .1ق 1تط ف

 سية الثورةدبلوما

 فالتة فيصل

 .1ق    3تط        ف

 دبلوماسية الثورة

 فالتة فيصل

 .المدرجمحاضرة       

 

البعاد الحضارية 
 للثورة الجزائرية

 ليتيم

 .محاضرة     المدرج 

 

 المقاوالتية

 منفوخ

 3المدرج

 

 

 المنظمات الجماهيرية

    3تط        ف قيرود

 11ق

 

 المنظمات الجماهيرية

 قيرود

 11ق  1ط فت

 االثنين

 
المنظمات 

الجماهرية للثورة 
 الجزائرية

 قيرود

 .المدرج 

 حلقات بحث

 تيتة

 .المدرج 

 منهجية اعداد مذكرة
 تيتة

 .المدرج

 

 دبلوماسية الثورة

 فالتة 

 .1ق      .تط        ف

 دبلوماسية الثورة

 فالتة

 .1ق     1ف  تط     

 

 المنظمات الجماهيرية

 قيرود

 11ق      1ف     تط 

 المنظمات الجماهيرية

 قيرود

 11ق   .تط    ف
 



 2222-2291السداسي األول  برنامج التدريس   في العصر الوسيط  الغرب االسالميتاريخ   أولى ماسترالسنة     

               80                            03.8                             11                          133.8                             11                           133.8                   11 

 السبت
 

 مدارس ومناهج  
 باقة

 1قمحاضرة      

 

 النشاط الفالحي 
  طاهر طويل

 1قمحاضرة      

 

التاريخ السياسي 
 للمغرب

 بشرى بن درجي 
 2، قا 9أعمال م ف

ي التاريخ السياس
 للمغرب 

 بشرى بن دراجي
 2، قا 2أعمال م ف

التاريخ السياسي 
 للمغرب 

 بشرى بن دراجي
 2، قا 3أعمال م ف

النشاط الفالحي  
 طاهر طويل

 . قا 3أعمال م ف

 النشاط الفالحي  
 طاهر طويل

 . قا .أعمال م ف

 النشاط الفالحي  
 طاهر طويل

 . قا 1أعمال م ف

مصادر تاريخ الغرب 
 المياإلس

 رحماني

 13 قا .أعمال م ف

مصادر تاريخ الغرب 
 اإلسالمي

 رحماني

 13 قا 1أعمال م ف

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 رحماني

 13 قا 3أعمال م ف
 االحد

 
الحركات المذهبية  

  في الغرب اإلسالمي

 مديازة

 1قمحاضرة      

 

تاريخ العلوم في الغرب 
 اإلسالمي 
 عشي علي

 1قمحاضرة      

 

اريخ العلوم في الغرب ت
 اإلسالمي

 مديازة 
 13 قا 3أعمال م ف

تاريخ العلوم في الغرب 
 اإلسالمي

 مديازة 
 13 قا 1أعمال م ف

تاريخ العلوم في 
 الغرب اإلسالمي

 مديازة
 13قا .أعمال م ف

الحركات 
 غ إالمذهبية 
 2، قا 9أعمال م ف

 بن منصور هاجر

الحركات المذهبية 
 إلسالميفي الغرب ا
 2، قا 3أعمال م ف

 بن منصور هاجر

الحركات المذهبية 
 في الغرب اإلسالمي

 2، قا 2أعمال م ف
 بن منصور هاجر

 مدارس ومناهج 
 هبال ع العالي

 . قا 3أعمال م ف

 مدارس ومناهج 
 هبال ع العالي

 . قا 1أعمال م ف

 مدارس ومناهج 
 هبال ع العالي

 . قا.أعمال م ف

 االثنين

 

  أجنبية نصوص

 عولمي

 محاضرة

 1ق

 

التاريخ السياسي 

 للمغرب 

 بن دراجي بشرى

 1قمحاضرة      

  جغرافية الخرائط
 

 مغشيش
 1قمحاضرة 

مصادر تاريخ الغرب 
 اإلسالمي
 رحماني
 1قمحاضرة 

العمران والمراكز 
 الحضارية
 طويل الطاهر

 1قمحاضرة 
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 السبت
 

العالقات بين الغرب 
االسالمي مع العالم 

 المسيحي
 باقة رشيد

 3قمحاضرة     

 

منهجية اعداد 
 مذكرة
 رحماني

 3قمحاضرة      
 

 منهجية اعداد مذكرة  

 0، ق3تطبيق، ف

 وديعة فايزة

 منهجية اعداد مذكرة 

 0، ق.تطبيق، ف

 وديعة فايزة

 منهجية اعداد مذكرة 

 1ق، 1تطبيق، ف

 زةوديعة فاي

 الحركة الفكرية في المغرب

 مديازة

 1، ق1تطبيق، ف

 

الحركة الفكرية في 

 المغرب

 مديازة

 0، ق3تطبيق، ف

 الحركة الفكرية في 

 0، ق.تطبيق، ف

 مديازة

 

 التواصل الثقافي بين المشرق 

 0، ق1تطبيق ف

 

التواصل الثقافي بين 

 المشرق 

 1، ق3تطبيق ف

 

التواصل الثقافي بين 

 ق المشر

 0، ق.تطبيق ف

 

 االحد
 

التيارات الصوفية في 
 الغرب االسالمي

 عاشور منصورية

 3قمحاضرة      

التواصل الثقافي 
بين المشرق والغرب 

 االسالمي
 عاشور منصورية

 3محاضرة      ق

 
 

   لغة اجنبية 

 عولمي

 .1المدرج .ف

   لغة اجنبية

 عولمي

 3 ق 1ف

   لغة اجنبية

 عولمي

 .1ق 3ف   

 لعالقات بين الغرب االسالميا

 11المدرج  1تطبيق ف

 باقة رشيد

العالقات بين الغرب 

 االسالمي

 .1ق 3تطبيق ف

 باقة رشيد

العالقات بين الغرب 

 االسالمي

 11ق .تطبيق ف

 باقة رشيد

التيارات الصوفية في الغرب 

 .االسالمي

 عاشور منصورية

 3، المدرج 3تطبيق، ف

التيارات الصوفية في 

 .رب االسالميالغ

 عاشور منصورية

 11ق، .تطبيق، ف

التيارات الصوفية في الغرب 

 .االسالمي

 عاشور منصورية

 16ق، 1تطبيق، ف

 االثنين

 

 المقاوالتية

 منفوخ

 3قمحاضرة  

الحركة الفكرية 
في المغرب 

 االوسط
 عشي علي

 3قمحاضرة      

االستشراق وتاريخ 

 الغرب االسالمي

 بشرى بن دراجي

 3قمحاضرة 

 حلقات بحث

 طويل

 3ق محاضرة 

  

 


