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السنة الثانية  2تاريخ
03.8
80
يغشب اساليٍ ف /3لا  0تىذشعح َسًُح يغشب اساليٍ
األحـــذ

11
ف /.لا 0تىذشعح

133.8
يغشب اساليٍ ف /1لا  1بوترعة

مصادر تاريخ الجزائر

جغرافيا بشرية

تاريخ وحضارة

تعُطُص

مغشيش

المغرب القديم 2

مدرج 1

مسرحي جمال

يغشب لذَى ف /.لا  0يسشحٍ

يغشب لذَى ف /1لا  1يسشحٍ

يغشب لذَى ف /3لا  0يسشحٍ

ذاسَخ انجضائش حذَس ف /1لا  1تشلُح عثذ

ذاسَخ انجضائش حذَس ف /3لا  0تشلُح

ذاسَخ انجضائش ح ف /.لا  9برقية

انحًُذ

ذا 3انجضائش شما 3ف /6لا  13لشلاح

ذا 3انجضائش شما 3ف /1لا  18قرقاح

يحاضشج

ذا انجضائش شا 3ف /3لا  11لشلاض

يُهجُح ف /1لا  18عماتٍ خًُسح

يُهجُح ف /3لا  11عماتٍ خًُسح

يذسض 3 1

يُهجُح ف /6لا  13عماتٍ خًُسح

نغح ف /3لا َ 11اَهٍ خىنح

نغــــح ف 6س/لا َ 13اَهٍ خىنح

11
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133.8

211

مدرج 1

نغح ف /1لا َ 18اَهٍ خىنح

االشٍُُ

يغشب اساليٍ ف /1لا  1تٍ ذعى

يعشب اساليٍ ف /3لا  0تٍ ذعى

يغشب اساليٍ ف /6لا  0تٍ ذعى

يغشب لذَى ف /3لا  0هطاو صحشاوٌ

يغشب لذَى ف /6لا  0صحشاوٌ

يغشب لذَى ف /1لا  1صحشاو

ذاسَخ انجضائش حذَس ف /6لا  0تٍ سحًىٌ

ذاسَخ انجضائش ح ف /1لا  1تٍ سحًىٌ

ذاسَخ انجضائش ح ف /3لا  0سحًىٌ

ذا 3انجضائش شما 3ف /3لا  11تٍ لىَذس

ذا 3انجضائش شما 3ف /لا  13تٍ لىَذس

َجالء
ذا 3انجضائش شما 3ف /1لا  18بن قويدر نورالدين

يُهجُح ف /3لا  11تسطانٍ جًُهح
نغــــح ف  /.لا  13غثاش ضعالل

انصالشاء

يُهجُح ف /.لا  13تسطانٍ
نغح ف /1لا 18

غثاش ضعالل

العالم العربي
المعاصر

ابرير حمودي
مدرج 1

يُهجُح ف /1لا  18تسطانٍ

نغح ف /3لا  11غثاش ضعالل

تاريخ الجزائر
الحديث (09-06م)
بوجمعة أكرم

تاريخ وحضارة المغرب
االسالمي
بصديق عبد الكريم
مدرج 1
يغشب اساليٍ ف  /1لا  1جعُم

يغشب اساليٍ ف  /0لا  0جعُم

يغشب اساليٍ ف  /0لا  0جعُم

يغشب لذَى ف  /0لا  0ساهى
ذاسَخ انجضائش حذَس ف /0لا 0حُضَح

يغشب لذَى ف  /0لا  0ساهى

يغشب لذَى ف  /1لا  1ساهى

ذاسَخ انجضائش ح ف  /1لا  1خشف هللا

ذاسَخ انجضائش ح ف  /0لا  0خشف هللا

ذانجضائش شما ف  /11لا  11ضمشج

ذا 3انجضائش شما ف /13لا 13ضمشج

يُهجُح ف  /13لا  13تىسُح
نغح ف /18لا  18عضوصٌ

يُهجُح ف  /18لا  18تىسُح
نغح ف /11لا  11عضوصٌ

خشف هللا

مدرج 1

ذا 3انجضائش شما /18 3لا 18ضمشج دمحم
يُهجُح ف  /11لا  11تالل تىسُح
نغـــح ف  /13لا  13عضوصٌ نطُفح

األستعاء

انخًُس

يغشب اساليٍ ف  /18لا  1تصذَك ع
انكشَى

يغشب اساليٍ ف  /11لا  0تصذَك
يغشب لذَى ف  /13لا  0ضثاحٍ
ذاسَخ انجضائش ح ف  /18لا  1انثاس
ذانجضائش شما 3ف  /0لا  11يعضوص

منهجية وتقنية البحث

ماقبل التاريخ العام

تاريخ الجزائر

التاريخي

شباحي

الثقافي الحديث

يغشب لذَى ف  /11لا 0ضثاحٍ

فالتة فيصل
مدرج 1

مدرج 0

والمعاصر 2

ذاسَخ انجضائش ح ف /13لا  0انثاس صثاح

حماميد

مدرج 1

ذا 3انجضائش شما 3ف  /1لا  18يعضوص رهثُح

يُهجُح ف  /0لا  11حساٌ تٍ سثاع
نغــــح ف  / 0لا  13حًاذح أيُشج

يُهجُح ف  /0لا  13حساٌ
نغح ف /1لا  18حماتة أميرة

ذاسَخ انجضائش ح ف /18لا 0انثاس
ذا انجضائش شما ف  /0لا  13يعضوص

يغشب لذَى ف  /18لا  1ضثاحٍ
نغح ف /0لا  11حًاذح أيُشج
يُهجُح ف  /1لا  1.حساٌ
يغشب اساليٍ ف  /13لا 1.
تصذَك

السنة الثالثة  3تاريخ
80

األحـــذ
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03.8

المشرق اإلسالمي
ق (05-8م)
طثٍ سًُش
يذسض 1

11

عهى انخشائط
يغطُص
و1

133.8

جغرافيا تاريخية
مغشيش

يالثم انراسَخ ف /1لا 1

يطشق إساليٍ ف /3لا  0طثٍ

يطشق إساليٍ ف /.لا  0طثٍ

يطشق اساليٍ ف /1لا  1طثٍ

انىهاب

انذونح ع 3يص3ع ف /3لا  11تىخاتُح

اعذاد يزكشج ف /6لا 13

اعذاد يزكشج ف /1لا 18

نغح ف /6لا  13عضوصٌ نطُفح

نغح ف /1لا  18عضوصٌ نطُفح

نغح ف /3لا  11عضوصٌ نطُفح

يالثم انراسَخ ف /1لا  1تٍ تشكاٌ

يالثم انراسَخ ف /3لا  0تٍ تشكاٌ

يا لثم انراسَخ ف /6لا  0تٍ تشكاٌ

يطشق إساليٍ ف /3لا  0صحشاوٌ هطاو

ذاسَخ انصىسج خ ف /6لا  0ذُرح
اعذاد يزكشج ف /3لا  11هثح َجىد

يطشق اساليٍ ف /6لا 18صحشاوٌ

يطشق اساليٍ ف /1لا  1صحشاوٌ

ذاسَخ انصىسج خ ف /1لا 1ذُرح

ذاسَخ انصىسج خ ف /3لا  0ذُرح

نغح ف /.لا  13غاَى َىس انهذي

اعذاد يزكشج ف /.لا َ 13جىد

اعذاد يزكشج ف /1لا َ 18جىد

انذونح ع 3يص3ع ف /1لا  18تهعشتٍ
عًش

نغح ف /1لا  18غاَى َىس انهذي

نغح ف /3لا  11غاَى َىس انهذي

انذونح ع 3يص3ع خ ف /3لا  11تهعشتٍ

انذونح ع 3يص3ع ف /.لا  13تهعشتٍ

تاريخ الثورة التحريرية

المخدرات والمجتمع

قريري سليمان
مدرج 1

َصش انذٍَ جشادٌ
يذسض 1

اعذاد يزكشج ف /3لا 11

االشٍُُ

انصالشاء

الدولة العثمانية
والمشرق العربي2

االفريقي

()0904-0506

شباحي

ضشفح فشَذج
يذسض 1

مدرج 1

يا لثم انراسَخ ف /1لا  1تىساحح

يالثم انراسَخ ف /0لا  0تىساحح

يالثم انراسَخ ف /0لا  0تىساحح

يطشق إساليٍ ف /0ق 0تٍ عًاسج صكُح

يطشق اساليٍ ف /0لا  0تٍ عًاسج

يطشق اساليٍ ف /1لا  1تٍ عًاسج

ذاسَخ انصىسج خ ف /0لا  0تٍ دساجٍ

ذاسَخ انصىسج خ ف /1لا  1تٍ دساجٍ

ذاسَخ ز خ ف /0لا  0تٍ دساجٍ

سًُش

انذونح ع 3يص3ع ف /11لا  11ضشفح

انذونح ع 3يص3ع ف /13لا  13ضشفح

انذونح ع 3يص3ع خ ف /18لا  18ضشفح

اعذاد يزكشج ف /13لا  13يذَاصج

اعذاد يزكشج ف /11لا  11يذَاصج

نغح ف /13لا  13تٍ يشتٍ ستاب

األستعاء

اعذاد يزكشج ف /18لا  18يذَاصج

نغح ف /11لا  11تٍ يشتٍ

يا لثم انراسَخ ف /18لا  1عيشور

يالثم انراسَخ ف /11لا  0عُطىس

يالثم انراسَخ ف /13لا  0عُطىس

يطشق إساليٍ ف /11لا  0هشتاجٍ

يطشق اساليٍ ف /13لا  0هشتاجٍ

يطشق اساليٍ ف /18لا  1هشتاجٍ

ذاسَخ انصىسج خ ف /13لا  0بوهناف

ذاسَخ انصىسج خ ف /18لا  1تىهُاف

ذاسَخ انصىسج خ ف /11لا  0تىهُاف

انذونح ع 3يص3ع ف /1لا  18تىلهمىل

انذونح ع 3يص3ع ف /0لا  11تىلهمىل

انذونحع3يص3ع ف /0لا  13تىفهمىل

عُسً

اعذاد يزكشج ف /0لا  13ضمشج دمحم

اعذاد يزكشج ف /1لا  18ضمشج دمحم

نغح ف /1لا  18يشواٍَ

نغح ف /0لا 11

اعذاد يزكشج ف /0لا  11ضمشج دمحم

نغــــــــح ف /0لا  13يشواٍَ خذَى هللا

انخًُس

نغح ف /18لا 18

تٍ يشتٍ

يشواٍَ

ذاسَخ ز خ ف /1لا 1

تشوال

ذاسَخ ز خ ف /3لا  0تشوال
انذونح ع 3يص3ع ف /6لا  13تىخاتُح

انذونح ع 3يص3ع ف /1لا  18تىخاتُح َىال

ماقبل تاريخ الشمال

11
يا لثم انراسَخ ف /3لا 0

يالثم انراسَخ ف /.لا 0

ذاسَخ انصىسج خ ف /.لا  0تشوال ع

يذسض1

3 112121-2109133.8

تاريخ النظم
السياسية
تيتة
يذسض 1

السنة الثانية  2آثار
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133.8

نصوص ومصادر

انصُاَح وانرشيُى فٍ عهى
اِشاس
طشطاق
يحاضشج لا 10

االشٍُُ

علم المتاحف
تٍ تشكاٌ
لا 10
يحاضشج

لغة أجنبية متخصصة
األطر القانونية
والتشريعية في علم اآلثار عىنًٍ
أع3يىجهح لا 10
هدوش

انصالشاء

تاريخ وأثار المغرب

تاريخ وأثار المغرب

اإلسالمي
سانى
يحاضشج

اإلسالمي
سانى
أعًال يىجهح

األحـــذ

بعيطيش
أع3يىجهح

لا 10

يحاضشج

األستعاء

يا لثم انراسَخ -انعاو
يمشاٍَ
أعًال يىجهح

انخًُس

لا10

لا 10

11

133.8

انصُاَح وانرشيُى فٍ عهى اِشاس
طشطاق
لا 10
أعًال يىجهح

لا 10
مصطلحات أثرية
يمشاٍَ
لا 10
أع3يىجهح

لا10

ما قبل التاريخ -العام
مقراني
يحاضشج

2121-2109

لا 10

منهجية البحث األثري
ضعالل تهماسى
لا 10
أع3يىجهح

تاريخ وأثار بالد
المغرب القديم
يمشاٍَ
يحاضشج لا 10

منهجية البحث األثري
ضعالل تهماسى
لا 10
يحاضشج

تاريخ وأثار بالد المغرب
القديم
يمشاٍَ
أع3يىجهح لا 10

2

11

السنة الثالثة  3آثار
80

األحـــذ

ذمشَش انرخشض
سانى
أع3يىجهح

03.8

لا 38

االشٍُُ

انصالشاء

ذكىٍَ يُذاٍَ
سانى
أع3يىجهح

لا 38

صناعات ما قبل

عمران وعمارة
المغرب القديم 2
ضعالل تهماسى
يحاضشج ق38

عًشاٌ وعًاسج انًغشب
انمذَى 3
ضعالل تهماسى

11

طرطاق
لا 38
يحاضشج
أخطاس انًخذساخ
عصًاٍَ
أع3يىجهح لا 38

انعًشاٌ وانعًاسج
اإلساليُح 3
طشطاق
لا38
أع3يىجهح
حهماخ تحس
هذوش
يحاضشج لا 38

حلقات بحث

األثار والمحيط
تاضٍ
لا 38
يحاضشج

صيانة وترميم
التّراث األثري 2
باشي زين الدين

اإلسالمية 2

يحاضشج
38

أع3يىجهح

لا 38

133.8

علم اآلثار الوقائي
تاضٍ صٍَ انذٍَ
لا 38
يحاضشج

العمران والعمارة

صُاعاخ يا لثم انرّاسَخ 3
تٍ تشكاٌ
لا 38
أع3يىجهح

بن بركان
لا 38
يحاضشج

انخًُس

11

أخطار المخدرات
عصًاٍَ
ق 38
يحاضشج

التّاريخ 2

األستعاء
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هذوش
أع3يىجهح لا 38

لا

صُاَح وذشيُى انر ّشاز األششٌ 3
تاضٍ صٍَ انذٍَ
أع3يىجهح

لا 38

311

السنة أولى ماستر آثار قديمة
80

األحـــذ

االشٍُُ

انصالشاء

برنامج التدريس السداسي الثاني
133.8

11

03.8

نصوص ومصادر

نصوص ومصادر

العمارة الرومانية في

العمارة الرومانية

وسائط اتصال

أدبية

أدبية

كريم الطيب
لا 11
يحاضشج

كريم الطيب

تاضٍ
أعًا ل و لا 11

اعمال موجهة ق 07

أعًا ل و لا 11

المغرب القديم
تاضٍ
لا 11
يحاضشج

في المغرب القديم

عثماني

منهجية البحث

الفسيفساء في

الفسيفساء في

منهجية البحث

التاريخي2-

المغرب القديم

المغرب القديم

التاريخي

بعيطيش
يحاضشج

بن بركان

تٍ تشكاٌ
أعًا ل و لا 11

بعيطيش
أعًا ل و لا 11

العمارة والطقوس

العمارة والطقوس

الكتابات الالتينية

الكتابات الالتينية

الجنائزية في المغرب

الجنائزية في المغرب

القديم
ساهى َىسانذٍَ
لا 11
يحاضشج

القديم

-2انطُة تىساحح
لا 11
يحاضشج

انطُة تىساحح
أعًا ل و لا 11

لا 11

قبائل وشعوب المغرب
القديم
راهم نورالدين
يحاضشج لا 11

11
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محاضرة

قا 07

ساهى َىسانذٍَ
أعًا ل و لا 11

133.8

لغة اجنبية
عىنًٍ
أعًال و لا 11

11

السنة أولى ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر
80

03.8

برنامج التدريس السداسي الثاني

11

11

133.8

انصالشاء

أوروبا والوحدة العربية
ليتيم عيسى
قا 6
محاضرة

المصادر الغربية وتاريخ
الوطن العربي
بلحاج ناصر
محاضرة ق 6

مشرق عربي ( -0921
)0945
بوقريوة
قا 6
محاضرة

األستعاء

أمريكا والشرق األوسط
ابرير حمودي
محاضرة ق 6

أعالم الفكر االصالحي
والسياسي في الوطن العربي

رواد الفكر التاريخي العربي
المعاصر
محاضرة ق 6
بن زروال

انخًُس

المشاريع الوحدوية في
الوطن العربي المعاصر
هواري
قا 6
محاضرة

المشاريع الوحدوية في
الوطن العربي المعاصر
هواري
أعمال م ف  0قا 6

المشاريع الوحدوية في
الوطن العربي المعاصر
هواري
أعمال م ف 3قا 1

المشاريع الوحدوية في
الوطن العربي المعاصر
هواري
أعمال م ف  2قا 1

وسائط االتصال

وسائط االتصال

وسائط االتصال

منفوخ صورية

منفوخ صورية

منفوخ صورية

أعالم الفكر االصالحي
والسياسي في الوطن
العربي
قرقاح
أعمال م ف 2قا 6
المصادر الغربية وتاريخ و
ع
بلحاج ناصر
أعمال م ف 3قا 13
أوروبا والوحدة العربية
ليتيم عيسى
أعمال م ف 1قا 4

فالتة فيصل
محاضرة

قا 6

أعمال م ف 3قا 4

المصادر الغربية
وتاريخ و ع بلحاج
ناصر
أعمال م ف 1قا 6

133.8

11

أعالم الفكر االصالحي
والسياسي
قرقاح
أعمال م ف 3قا 03

المصادر الغربية وتاريخ
و ع بلحاج ناصر
أعمال م ف 2قا 6

أوروبا والوحدة العربية
ليتيم عيسى
أعمال م ف 3قا 13

أوروبا والوحدة العربية
ليتيم عيسى
أعمال م ف 2قا 4

رواد الفكر التاريخي
العربي المعاصر
بوجمعة أكرم
أعمال م ف 2قا 4

رواد الفكر التاريخي
العربي المعاصر
بوجمعة أكرم
أعمال م ف 3قا 03

رواد الفكر التاريخي
العربي المعاصر
بوجمعة أكرم
أعمال م ف 0قا 6

اللغة األجنبية
َاَهٍ خىنح
لا 6
فىض1

اللغة األجنبية
نايلي خولة
لا 1
فىض3

اللغة األجنبية
َاَهٍ خىنح
لا 1.
فىض.

مشرق عربي(-0921
)0945
بوقريوة
أعمال م ف 3قا 03

مشرق عربي(-0921
)0945
بوقريوة أعمال م ف0
قا 6

مشرق عربي(-0921
)0945
بوقريوة
أعمال م ف 2قا 4

أعمال م ف 1قا 4
أعمال م ف 2قا 4

أعالم الفكر
االصالحي والسياسي
قرقاح
أعمال م ف 0قا 4
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انسثد

الثورة في االدب الشعبي
خيري الرزقي
محاضرة
ق6

االحذ
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السياسة االستعمارية اتجاه
الثورة التحريرية
غيالني
محاضرة ق6

مواثيق ومؤتمرات الثورة
الجزائرية
مناصرية يوسف
لا 6
يحاضشج

تأسيس الحكومة المؤقتة
ونشاطها
لشَشٌ سهًُاٌ
يحاضشج لا 6

المنهجية التاريخية
المعاصرة

تأسيس الحكومة المؤقتة

تأسيس الحكومة
المؤقتة
خُشٌ انشصلٍ
أعًال و ف .لا 1

تأسيس الحكومة
المؤقتة
خُشٌ انشصلٍ
أعًال و ف 1لا 6

المنهجية التاريخية
المعاصرة
حماميد
أعًال و ف .ق6

المنهجية التاريخية
المعاصرة
حماميد
أعًال و ف 1ق6

المنهجية التاريخية
المعاصرة
حماميد
أعًال و ف 3ق1

فدرالية جبهة التحرير
الوطني
حمداني
أعمال م ف 1ق03

فدرالية جبهة التحرير
الوطني
حمداني
أعمال م ف 2ق03

فدرالية جبهة التحرير
الوطني
حمداني
أعمال م ف 3ق03

فدرالية جبهة التحرير
الوطني
حمداني
قا 6
محاضرة

نغح أجُثُح
حاجٍ
ف 1لا 1
ذط

نغح أجُثُح
حاجٍ
ف 3لا 1
ذط

نغح أجُثُح
حاجٍ
ف .لا 1
ذط

لا 6

السياسة االستعمارية اتجاه
الثورة التحريرية
غُالٍَ أعًال و ف .ق1
لمنهج الشفوي –
المذكرات
خشَاٌ يسعىد
أعًال و ف .ق6

خُشٌ انشصلٍ
أعًال و ف 3لا 1

االشٍُُ

11

مواثيق ومؤتمرات الثورة
مناصرية
أعًال و ف 1لا 6
السياسة االستعمارية
اتجاه الثورة التحريرية
غُالٍَ أعًال و ف 3ق1
لمنهج الشفوي –
المذكرات
خشَاٌ يسعىد
عًال و ف3ق6

يحاضشج

المنهج الشفوي– 2
المذكرات
ضشفح فشَذج
لا 6
يحاضشج

133.8
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وسائط االتصال
أجقو علي
أعًال و ف 3لا 1
مواثيق ومؤتمرات الثورة
مناصرية أعًال و ف  .لا
1
السياسة االستعمارية
اتجاه الثورة التحريرية
غُالٍَ أعًال و ف 1ق6
المنهج الشفوي –
المذكرات
خشَاٌ يسعىد
عًال و ف1ق 6

حماميد

وسائط االتصال
أجقو علي
أعًال و ف 1لا 6
مواثيق ومؤتمرات الثورة
مناصرية أعًال و ف  3لا 1
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وسائط االتصال
أجقو عليأعًال و ف .لا 1
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علم المخطوط
العربي
سحًاٍَ
يذسض3
يحاضشج

تقنيات البحث
التاريخي
تالح
يذسض 3
يحاضشج

التاريخ السياسي لالندلس

جمتمع الغرب االسالمي

بشرى بن دراجي

طويل
مدرج2

االحد

عالقات الغرب
االسالمي مع
السودان الغربي
منصورية
مدرج2

مدرج2

االثنين

انراسَخ انسُاسٍ نالَذنس
تطشي
أعًال و ف ،1لا 13

انراسَخ انسُاسٍ نالَذنس
تطشي
أعًال و ف ،3لا 1

عاللاخ انغشب االساليٍ
يُصىسَح
أعًال و ف ،.لا 14

عاللاخ انغشب االساليٍ
يُصىسَح
أعًال و ف ،1لا 15

انراسَخ انسُاسٍ
نالَذنس
تطشي
أعًال و ف ،.لا 11
عاللاخ انغشب االسالو
يُصىسَح
أعًال و ف ،3لا 13

وسائط االتصال
منفوخ
أعًال و ف 1لا 15

وسائط االتصال
منفوخ
أعًال و ف 3لا 13

وسائط
االتصال
منفوخ
أعًال و ف .لا 14

133.8
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يخطىط عشتٍ
رحماني
أعًال و ف ،1لا 3
ذمُُاخ انثحس انراسَخٍ
تالح

يخطىط عشتٍ
سحًاٍَ
أعًال و ف ،3لا 3
ذمُُاخ انثحس انراسَخٍ
تالح

يخطىط عشتٍ
سحًاٍَ
أعًال و ف ،.لا 3
ذمُُاخ انثحس انراسَخٍ
تالح

أعًال و ف ،3لا .

أعًال و ف ،.لا .

أعًال و ف ،1لا .

يجرًع انغشب االساليٍ
طىَم
أعًال و ف ،3لا 1

يجرًع انغشب االساليٍ
طىَم
أعًال و ف ،.لا 11

يجرًع انغشب االساليٍ
طىَم
أعًال و ف ،1لا 13

َصىظ أجُثُح
عىنًٍ
أعًال و ف ،.لا 11
النشاط الحرفي
والتجاري
مديازة
أعًال و ف 3لا 13

َصىظ أجُثُح
عىنًٍ
أعًال و ف ،1لا 13
النشاط الحرفي
والتجاري
مديازة
أعًال و ف .لا 14

َصىظ أجُثُح
عىنًٍ
أعًال و ف ،3لا 1
النشاط الحرفي
والتجاري
مديازة
أعًال و ف 1لا 15

النشاط الحرفي
والتجاري
طويل الطاهر
يحاضشج يذسض3

تاريخ النظم
عشي
يذسض3
يحاضشج
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