
 

 

 

 

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                                الثاني       التدريس السداسي برنامج                   األولى ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر    السنة 

-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 التوقيت

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

          السبت

         

 السبت

 

المشاريع الوحدوية في 

 ي المعاصرالوطن العرب

 02مدرج

 هواري

  -1920مشرق عربي ) 

1945) 

 02مدرج

 بوقريوة

  -1920مشرق عربي ) 

1945) 

 بوقريوة

 (01)فوج  06قاعة 

المشاريع الوحدوية في 

 الوطن العربي المعاصر

 هواري

 (01)فوج  06قاعة 

  06قاعة  اللغة األجنبية 

 حامدي .أ

 (01)فوج 

أعالم الفكر االصالحي 

والسياسي في الوطن 

 العربي

 معمري

 (01)فوج  06قاعة 

  

المشاريع الوحدوية في 

 الوطن العربي المعاصر

 هواري

)فوج  02مدرج 

02+03) 

  -1920مشرق عربي ) 

1945) 

 بوقريوة

)فوج  02مدرج 

02+03) 

أعالم الفكر االصالحي 

 والسياسي في الوطن العربي

 معمري

 (03+02)فوج  02مدرج 

 مدرج  اللغة األجنبية

 02حامدي .أ

 (03+02)فوج 

المصادر الغربية وتاريخ  األحد 

 ن العربيالوط

 02مدرج

 غانم العربي

أعالم الفكر االصالحي 

والسياسي في الوطن 

 العربي

 02مدرج

 معمري

رواد الفكر التاريخي 

 العربي المعاصر

 02مدرج

 شقرة

المصادر الغربية وتاريخ 

 الوطن العربي

 غانم العربي

 (02)فوج  06قاعة 

رواد الفكر التاريخي العربي  

 المعاصر

 شقرة

 (02)فوج  06قاعة 

   

كر التاريخي رواد الف

 العربي المعاصر

 شقرة

)فوج  02مدرج 

01+03) 

المصادر الغربية وتاريخ 

 الوطن العربي

 غانم العربي

 (03+01)فوج  02مدرج 

 

   

   

 أوروبا والوحدة العربية اإلثنين

 02مدرج

 نويجي

 أمريكا والشرق األوسط

 02مدرج

 فالتة فيصل

 وسائط االتصال

 منفوخ .أ

 (03)فوج  06قاعة 

 دة العربيةأوروبا والوح

 نويجي

 (03)فوج  06قاعة 

     

 أوروبا والوحدة العربية

 نويجي

)فوج  02مدرج 

01+02) 

 وسائط االتصال

 منفوخ .أ

)فوج  02مدرج 

01+02) 

     

 د. بوقريوة لمياء: أ. التخصصمسؤول )ة( 
 يجب على الطالب ارسال أعماله الموجهة الموكلة اليه قبل انطالق االمتحانات العادية.

 وتستمر لمدة أربع أسابيع. 2021 أفريل 10تنطلق الدراسة يوم 

 ليسانس:  3السنة 

 الطالب لفوجه حسب الرزنامة أعاله.يجب متابعة 
هذه األزمة الصحية العالمية، يجب على الطلبة االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة الوصية، وتطبيق إجراءات التباعد نظرا إلجراءات البروتوكول الصحي المتبع خالل  مالحظة هامة:

 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.
 

1م  



                                                   2020/2021                               الثاني       داسي برنامج التدريس الس                األولى ماستر تاريخ الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيطالسنة  
 

 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

 السبت

 

 لتجاريالنشاط الحرفي وا

 طويل الطاهر

 02مدرج 

عالقات الغرب االسالمي 

 مع السودان الغربي

 منصورية

 02مدرج 

عالقات الغرب االسالمي مع 

 السودان الغربي

 منصورية

 (01)فوج  04قاعة 

 اإلسالميمجتمع الغرب 

 طويل الطاهر

 (01)فوج  04قاعة 

 وسائط االتصال 

 منفوخ .أ

 (01)فوج  04قاعة  

 أجنبية لغة

 عولمي .أ

 (01)فوج  04قاعة 

  

 اإلسالمي مجتمع الغرب

 طويل الطاهر

 (03+02)فوج  04مدرج

عالقات الغرب االسالمي مع 

 السودان الغربي

 منصورية

 (03+02)فوج  04مدرج

 أجنبية لغة

 عولمي .أ

)فوج  04مدرج

02+03) 

 وسائط االتصال

 منفوخ .أ

)فوج  04مدرج

02+03) 

 تاريخ النظم األحد

 عشي

 02مدرج 

 علم المخطوط العربي

 رحماني

 02مدرج 

 مجتمع الغرب االسالمي

 طويل
 02مدرج 

 مع الغرب االسالميمجت

 (02)فوج  04قاعة 

 علم المخطوط العربي 

 رحماني

 (02)فوج  04قاعة 

   

 علم المخطوط العربي

 رحماني

 (03+01)فوج  04مدرج

 مجتمع الغرب االسالمي

)فوج  04مدرج

01+03) 

 

 ات البحث التاريخيتقني اإلثنين

 باقة

 (03)فوج  04قاعة 

 التاريخ السياسي لالندلس

 بشرى بن دراجي
 (03)فوج  04قاعة 

 تقنيات البحث التاريخي

 باقة

 02مدرج 

 التاريخ السياسي لالندلس

 بشرى بن دراجي
 02مدرج 

    
 

 التاريخ السياسي لالندلس

 بشرى بن دراجي
 (02+01)فوج  04مدرج

 تقنيات البحث التاريخي

 باقة

 (02+01)فوج  04مدرج

 موسىرحماني : أ. التخصصمسؤول )ة( 
 يجب على الطالب ارسال أعماله الموجهة الموكلة اليه قبل انطالق االمتحانات العادية.

 وتستمر لمدة أربع أسابيع. 2021 أفريل 10تنطلق الدراسة يوم 

 ليسانس:  3السنة 

 الطالب لفوجه حسب الرزنامة أعاله.يجب متابعة 

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.

 

 

 

1م  



 

 2021-2021                                        الثاني  برنامج التدريس السداسي                 يريةاألولى ماستر تاريخ الثورة التحرالسنة  
 

-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

16:00 
16:00-17:00 

السياسة االستعمارية اتجاه  سبتال

 الثورة التحريرية

 غيالنيأ.د 

 01مدرج 

مواثيق  ومؤتمرات الثورة 

 الجزائرية

 مناصرية يوسفأ.د 

 01مدرج 

السياسة االستعمارية اتجاه 

 الثورة التحريرية

 غيالنيأ.د 

 (01)فوج  01قاعة 

مواثيق  ومؤتمرات 

 الثورة الجزائرية

 مناصرية يوسفأ.د 

 (01)فوج  01قاعة 

 وسائط االتصال 

 أ.د أجقو

 (03)فوج  01قاعة 

 لغة أجنبية 

 حامدي .أ

 (03)فوج  01قاعة 

  

مواثيق  ومؤتمرات الثورة 

 الجزائرية

 مناصرية يوسفأ.د 

 (03+02)فوج  01مدرج 

السياسة االستعمارية 

 اتجاه الثورة التحريرية

 غيالنيأ.د 

)فوج  01مدرج 

02+03) 

 لغة أجنبية

 حامدي .أ

 (02+01)فوج  01مدرج 

 وسائط االتصال

 أ.د أجقو

)فوج  01مدرج 

01+02) 

 األحد

 
مؤقتة تأسيس الحكومة ال

 ونشاطها

 قريري سليماند. 

 01مدرج 

 المنهجية التاريخية المعاصرة

 حماميدأ.د 

 01مدرج 

فدرالية جبهة التحرير 

 الوطني

 حمدانيد. 

 01مدرج 

المنهجية التاريخية 

 المعاصرة

 حماميدأ.د 

 (02)فوج  01قاعة 

فدرالية جبهة التحرير  

 الوطني

 حمدانيد. 

 (02)فوج  01قاعة 

   

فدرالية جبهة التحرير 

 يالوطن

 حمدانيد. 

)فوج  01مدرج 

01+03) 

المنهجية التاريخية 

 المعاصرة

 حماميدأ.د 

 (03+01)فوج  01مدرج 

 – 2المنهج الشفوي اإلثنين

 المذكرات

 فالتة فيصلد. 

 01مدرج 

 الثورة في االدب الشعبي

 خيري الرزقيد. 

 01مدرج 

تأسيس الحكومة المؤقتة 

 ونشاطها

 د. خيري الرزقي

 (03)فوج  01قاعة 

 – 2المنهج الشفوي

 المذكرات

 فالتة فيصلد. 

 (03)فوج  01قاعة 

    
 

 – 2المنهج الشفوي

 المذكرات

 فالتة فيصلد. 

 (02+01)فوج  01مدرج 

تأسيس الحكومة المؤقتة 

 ونشاطها

 د. خيري الرزقي

)فوج  01مدرج 

01+02) 

  

 د. غيالني السبتي: أ. التخصصمسؤول )ة( 
 يجب على الطالب ارسال أعماله الموجهة الموكلة اليه قبل انطالق االمتحانات العادية.

 وتستمر لمدة أربع أسابيع. 2021 أفريل 10تنطلق الدراسة يوم 

 ليسانس:  3السنة 

 الطالب لفوجه حسب الرزنامة أعاله.يجب متابعة 
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.

1م  


