
 

 

 

 

من السنة التدريس للسداسي الثاني برنامج 

 2020/2021الجامعية 
 2021 ماي06الى غاية  لأفري 10من  /+ سنة ثالثة ليسانس 1الدفعة األولى ماستر

الى غاية  ماي 08من  / ليسانس ثانيةسنة  +الدفعة الثانية السنة األولى جذع مشترك

 2021 جوان 03

 

 

 

 

 

 

 

 



                  2020/2021                          السداسي السادسبرنامج التدريس                    تاريخ            3لثة  السنة الثا
 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 التوقيت

 الثالثاء

 

ق اإلسالم  
 المشر
 م(15-8ق )

 طب   سمي  
 1المجموعة األوىل مدرج

 علم الخرائط
 مغشيش

 1المجموعة األوىل مدرج

الدولة العثمانية 
ق العرب   

 2والمشر
(1516-1914) 

فة فر   يدةشر
 1مجموعة األوىل مدر

تاري    خ النظم 
 السياسية

 تيتة
المجموعة األوىل 

 1المدرج

 إسالميمشرق  

 بن تعو .أ

 (02-01)فوج  02مدرج 

الدولة العثمانية والمشرق 

 العربي

 درابل .أ

 (02-01)فوج  02مدرج 

  

الدولة العثمانية والمشرق 

 العربي

 درابل .ب

 (04-03)فوج  03مدرج 

 إسالميمشرق 

 بن تعو .أ

 (04-03)فوج  03مدرج 

 ماقبل التاريخ الشمال افريقي

 مقراني .أ

 (06-05)فوج  04مدرج 

 تاريخ الثورة التحريرية

 بلعربي عمر

 (06-05)فوج  04مدرج 

 علم الخرائط
 مغشيش

 3مجموعة لثانية مدرج

ق اإلسالم  
 المشر
 م( 15-8ق )

 طب   سمي  
مجموعة الثانية 

 03مدرج

 تاري    خ النظم السياسية
 تيتة

المجموعة الثانية 
 03مدرج

ثمانية الدولة الع
ق العرب   

 2المشر
(1516-1914  ) 

فة فريدة  شر
المجموعة الثانية 

 03مدرج

 تاريخ الثورة التحريرية 

 بلعربي عمر

 (08-07)فوج  01قاعة 

 ماقبل التاريخ الشمال افريقي

 مقراتي .أ

 (08-07)فوج  01قاعة 

  

 تقنيات اعداد مذكرة

 هدار فضيلة

 (10-09)فوج  04قاعة 

 لغة أجنبية

 مرواني

 (10-09)فوج  04قاعة 

 جنبيةلغة أ

 مرواني

 (12-11)فوج  06قاعة 

 تقنيات اعداد مذكرة

 هدار فضيلة

 (12-11)فوج  06قاعة 

 جغرافيا تاريخية األربعاء
 مغشيش

 1المجموعة األوىل مدرج

 تاري    خ الثورة التحريرية 
 قريري سليمان

 1مجموعة ألوىل مدرج

ماقبل تاري    خ الشمال 
  
 االفريق 
 شباح  

المجموعة األوىل 
 1مدرج

المخدرات 
 والمجتمع
 عمر بوقصة

المجموعة األوىل 
 1المدرج

 تاريخ الثورة التحريرية 

 عرباوي تقي الدين

 (02-01)فوج  02مدرج 

 ماقبل التاريخ الشمال افريقي

 هيشور .أ

 (02-01)فوج  02مدرج 

  

 ماقبل التاريخ الشمال افريقي

 هيشور .أ

 (04-03)فوج  03درج م

 تاريخ الثورة التحريرية

 عرباوي تقي الدين

 (04-03)فوج  03مدرج 

 تقنيات اعداد مذكرة

 مديازة .أ

 (06-05)فوج  04مدرج 

 لغة أجنبية

 نايلي

 (06-05)فوج  04مدرج 

 تاري    خ الثورة التحريرية 
 قريري سليمان

 03المجموعة الثانية مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش

مجموعة الثانية 
 03مدرج

 المخدرات والمجتمع
 بوقصة عمر

المجموعة الثانية 
 03مدرج

ماقبل تاري    خ الشمال 
  شباح  

 االفريق 
لثانية  مجموعة

 3جمدر 

 لغة أجنبية 

 نايلي

 (08-07)فوج  01قاعة 

 تقنيات اعداد مذكرة

 مديازة .أ

 (08-07)فوج  01قاعة 

  

الدولة العثمانية والمشرق  إسالميمشرق 

3 



 بن لوصيف .أ

 (10-09)فوج  04قاعة 

 العربي

 مغشيش .أ

 (10-09)فوج  04قاعة 

الدولة العثمانية والمشرق 

 العربي

 مغشيش .أ

 (12-11)فوج  06قاعة 

 إسالميمشرق 

 بن لوصيف .أ

 (12-11)فوج  06قاعة 

 تقنيات اعداد مذكرة الخميس

 نجود .أ

 (02-01)فوج  01قاعة

الدولة العثمانية والمشرق 

 العربي

 برقية عبد الحميد

 (08-07)فوج  01قاعة 

 لغة أجنبية

 غباش شعالل

-01)فوج  01قاعة 

02) 

 إسالميمشرق 

 طبي .أ

-07)فوج  01قاعة 

08) 

     

 خ الشمال افريقيماقبل التاري

 بن بركان .أ

 (10-09)فوج  04قاعة 

 تقنيات اعداد مذكرة

 نجود .أ

 (04-03)فوج  04قاعة 

 تاريخ الثورة التحريرية

 بوهناف يزيد

-09)فوج  04قاعة 

10) 

 لغة أجنبية

 غباش شعالل

-03)فوج  04قاعة 

04) 

     

الدولة العثمانية والمشرق 

 العربي

 برقية عبد الحميد

 (06-05)فوج  06قاعة 

ماقبل التاريخ الشمال 

 افريقي

 بن بركان .أ

 (12-11)فوج  06قاعة 

 إسالميمشرق 

 طبي .ب

-05)فوج  06قاعة 

06) 

تاريخ الثورة 

 التحريرية

 بوهناف يزيد

-11)فوج  06قاعة 

12) 

     

 منصورية عاشور. د: الشعبةمسؤول )ة( 
 يجب على الطالب ارسال أعماله الموجهة الموكلة اليه قبل انطالق االمتحانات العادية.

 وتستمر لمدة أربع أسابيع. 2021 أفريل 10تنطلق الدراسة يوم 

 ليسانس:  3السنة 

 01يدرس بالمدرج  6الفوج + 5الفوج +4الفوج +3الفوج  1مج 2+الفوج 1الفوج المجموعة األولى: 

 03يدرس بالمدرج  12الفوج +11الفوج +10الفوج  9الفوج +8الفوج  7الفوج المجموعة الثانية : 

هذه األزمة الصحية العالمية، يجب على الطلبة االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة الوصية، وتطبيق نظرا إلجراءات البروتوكول الصحي المتبع خالل  مالحظة هامة:
 إجراءات التباعد االجتماعي.

 االرتداء اإلجباري للكمامات الطبية، التعقيم من حين آلخر بالهالم المطهر.
 المشترك ألي أداة من شأنها نقل العدوى. االستعمالتفادي 

 تفادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل والمخارج.كما يراعى 
 هذه التعليمات الصحية هي نجاة للجميع، وحفاظا على سالمة أهلنا وأساتذتنا وزمالئنا من تداعيات األزمة الصحية العالمية.

 


