
 

 

 

 

 

 

من السنة التدريس للسداسي الثاني برنامج 

 2020/2021الجامعية 

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

 2021 جوان 03

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    2021-2020                                        الرابع  برنامج التدريس السداسي                    الثانية تاريخ السنة  
 

 16:00-15:00 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:30 11:30-10:00 10:00-08:30 التوقيت

 مدة حصة اللغة األجنبية هو ساعة واحدة فقط.     األحد

 اإلثنين

 ماقبل التاريخ العام
 . ورنوغيد

 02المجموعة األولى مدرج
 

 العالم العربي  المعاصر
 د. ابرير

 02المجموعة األولى مدرج

 2تاريخ وحضارة المغرب القديم  
 د. مسرحي

 02المجموعة األولى مدرج

 لغة أجنبية
 أ.جبايلي

 02مدرج 07-06ألفواج ا

 لغة أجنبية
 أ.جبايلي

 02مدرج 10-09-08ألفواج ا

 العالم العربي  المعاصر
 د. ابرير
 04مدرج المجموعة الثانية

 2تاريخ وحضارة المغرب القديم 
 د. مسرحي
 04مدرجالمجموعة الثانية 

 ماقبل التاريخ العام 
 د. ورنوغي
 04مدرجالمجموعة الثانية 

 لغة أجنبية
 صدوقي

 04مدرج  05 -04األفواج 

 لغة أجنبية
 أ. غانم

 04مدرج 03-02-01األفواج 

 الثالثاء

 مصادر تاريخ الجزائر
 د. بعيطيش

 02األولى مدرج المجموعة

 منهجية وتقنية البحث التاريخي
 عشيد. 

 02المجموعة األولى مدرج

 م(19-16تاريخ الجزائر الحديث  ) 
 د. بوجمعة

 02المجموعة األولى مدرج

تاريخ الجزائر الثقافي الحديث والمعاصر 

2 

 أ.د. حماميد
 02المجموعة األولى مدرج

 

 منهجية وتقنية البحث التاريخي
 عشيد. 

 04مدرججموعة الثانية الم

 مصادر تاريخ الجزائر
 د. بعيطيش
 04مدرجالمجموعة الثانية 

تاريخ الجزائر الثقافي الحديث  

 2والمعاصر 

 أ.د. حماميد
 04مدرجالمجموعة الثانية 

 م(19-16تاريخ الجزائر الحديث  )
 د. بوجمعة
 04مدرجالمجموعة الثانية 

 

 األربعاء

 جغرافيا بشرية
 د. مغشيش

 02وعة األولى مدرجالمجم

 تاريخ وحضارة المغرب االسالمي
 د. بصديق

 02مدرج األولىالمجموعة 

    

تاريخ وحضارة المغرب 
 االسالمي
 د. بصديق

 04مدرج الثانيةالمجموعة 

 جغرافيا بشرية
 د. مغشيش

 04المجموعة الثانية مدرج

    

 

 د. بعيطيش عبد الحميدمسؤول )ة( التخصص: 
 يجب على الطالب ارسال أعماله الموجهة الموكلة اليه قبل انطالق االمتحانات العادية.

 ليسانس:  2السنة 
 02بالمدرج يدرس  (05+ الفوج 04+ الفوج 3+ الفوج 2+الفوج 1المجموعة األولى تتكون من )الفوج 

 04بالمدرج يدرس  (10+ الفوج 9+ الفوج 8+ الفوج 7+الفوج 6مجموعة الثانية تتكون من )الفوج ال

تطبيق إجراءات التباعد صية، ونظرا إلجراءات البروتوكول الصحي المتبع خالل هذه األزمة الصحية العالمية، يجب على الطلبة االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة الو مالحظة هامة:

 ارج.كما يراعى تفادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل والمخاالجتماعي، 

 

 

 

2ل  



 2021-2020                      الرابع   السداسي  برنامج التدريس                    الثانية ليسانس علم اآلثار السنة 

 17:00-16:00 16:30-15:30 15:30-14:30 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 التوقيت

          السبت

         

 منهجية البحث األثري  األحد

 شعالل بلقاسم

 20قاعة 

 تاريخ وأثار المغرب اإلسالمي

 سالم

 20قاعة 

    

 نصوص ومصادر اإلثنين

 بعيطيش

 20قاعة 

والتشريعية  األطر القانونية

  في علم اآلثار

 هدوش

 20قاعة 

 مصطلحات أثرية 

 هدوش 

 20قاعة 

 علم المتاحف 

 طرطاق 

 20قاعة 

    صيانة والترميم في علم اآلثارال

 طرطاق 

 20قاعة 

  

  العام  -ما قبل التاريخ الثالثاء

 شباحي 

 20قاعة 

  القديم تاريخ وأثار بالد المغرب     

 كريم الطيب

 20قاعة 

 أجنبية لغة

   متخصصة

 راهم نورالدين

 20قاعة 

   

         األربعاء

   الخميس

 طفىد. سالم مصمسؤول )ة( التخصص: 
 

 يجب على الطالب ارسال أعماله الموجهة الموكلة اليه قبل انطالق االمتحانات العادية.

 ليسانس:  2السنة 
ءات التباعد صية، وتطبيق إجرانظرا إلجراءات البروتوكول الصحي المتبع خالل هذه األزمة الصحية العالمية، يجب على الطلبة االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة الو مالحظة هامة:

 االجتماعي، كما يراعى تفادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل والمخارج.
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