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     7/ قا 1ف  مص. اس. ود.ا  األحـــد

           8/ قا 2مغرب قدیم ف

     9/ قا 3مغ عربي حدیث ف

     10/ قا 4تا. الجزائر ثقا. ف

               11/ قا 5منھجیة ف

                 12/قا 6 ة فــــلغ

      8/ قا 2فم ص. اس. ود.ا

    9/ قا 3مغرب قدیم ف

     7/ قا 1مغ عربي حدیث ف

     11/ قا 5تا. الجزائر ثقا. ف

              12/ قا 6منھجیة ف

                 10/قا 4لغة ف 

      9/ قا 3ف  مص. اس. ود.ا

      7/ قا 1مغرب قدیم ف

     8/ قا 2مغ عربي حدیث ف

     12/ قا 6تا. الجزائر ثقا. ف

               10/ قا 4منھجیة ف

                    11/قا 5لغة ف 

  

  
 

والدولة  صدر اإلسالم

             األمویة

  

     1مدرج 

  

المغرب  ةتاریخ وحضار

   القدیم

  

     1مدرج 

   

       7/ قا 4ف  مص. اس. ود.ا  االثنین

            8/ قا 5مغرب قدیم ف

      9/ قا 6فعربي حدیث  مغ

     10/ قا 1تا. الجزائر ثقا. ف

              11/ قا 2منھجیة ف

              12/ قا 3لغــــة ف  

     8/ قا 5ف  مص. اس. ود.ا

            9/ قا 6مغرب قدیم ف

     7/ قا 4فعربي حدیث  مغ

    11/ قا 2تا. الجزائر ثقا. ف

               12/ قا 3منھجیة ف

                    10/قا 1لغة ف 

     9/ قا 6ف  مص. اس. ود.ا

            7/ قا 4مغرب قدیم ف

     8/ قا 5فعربي حدیث  مغ

     12/ قا 3تا. الجزائر ثقا. ف

             10/ قا 1منھجیة ف

                  11/قا 2لغة ف 

  
 

  المعاصر العالم 

  

  

            1مدرج 

  

   ةجغرافیا طبیعی

  

  

         1مدرج 

   

منھجیة وتقنیة البحث التاریخي                 الثالثاء

  

                1مدرج 

  

ق المغرب العربي الحدیث 

 م)   19- 16(
  

  1مدرج 

  

  

  

  

   7/ قا 7ف   مص. اس. ود.ا

       8/ قا 8مغرب قدیم ف 

   9/ قا9فعربي حدیث  مغ

   10/ قا10تا. الجزائر ثقا. 

      11/ قا 11منھجیة ف 

       12/ قا 12لغـــة ف 

    8/ قا 8ف   مص. اس. ود.ا

           9/ قا 9مغرب قدیم ف 

       7/ قا 7ف عربي حدیث  مغ

   11/ قا 11تا. الجزائر ثقا ف 

            12/ قا 12منھجیة ف 

                 10/قا 10لغة ف 

    9/ قا 9ف   مص. اس. ود.ا

           7/ قا 7مغرب قدیم ف 

    8/ قا 8ف عربي حدیث  مغ

    12/ قا12تا. الجزائر ثقا ف

           10/ قا 10منھجیة ف 

                 11/قا 11لغة ف 

   فلسفة التاریخ  األربعاء

  

            .  1مدرج 

  

  تاریخ المعتقدات واألدیان 

                         1مدرج 

  

  

  

  

   7/ قا 10ص. اس. ود.ام  ف 

     8/ قا 11دیم ف مغرب ق

   9/ قا 12فعربي حدیث  مغ

  10/ قا 7تا. الجزائر ثقا. ف 

       11/ قا 8منھجیة ف 

    12/ قا  9لغــــة ف 

      8/ قا 11تا ح.م.إس.أ  ف 

          9/ قا 12مغرب قدیم ف 

    7/ قا 10ف عربي حدیث  مغ

    11/ قا  8ائر ثقا. ف تا. الجز

              12/ قا 9منھجیة ف 

                 10/قا 7لغة ف 

      9/ قا 12تا ح.م.إس.أ  ف 

          7/ قا 10مغرب قدیم ف 

     8/ قا11فعربي حدیث  مغ

     12/ قا 9تا. الجزائر ثقا ف 

              10/ قا 7منھجیة ف 

                 11/قا 8لغة ف 

    الخمیس

  
تاریخ الجزائر الثقافي 

 الحدیث والمعاصر 
  1درج م
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  الحوكمة وأخالقیات المھنة  األحـــد
  

  

  1مدرج 

  

  المشرق اإلسالمي 

 م) 15-8(ق 
  

  

        1مدرج  

  

  

  

  

       7/ قا 1ف  ت إف.آ.ح. اس

         8/ قا 2ف مشرق إسالمي

        9ا / ق3ف الحركة الوطنیة

  10/ قا 4ف . مش.عالدولة ع

                11/ قا 5منھجیة ف
                    12/قا 6لغة ف 

       8/ قا 2ف  ت إف.آ.ح. اس

         9/ قا 3ف مشرق إسالمي

         7/ قا 1ف الحركة الوطنیة

  11/ قا 5ف . مش.عالدولة ع

                 12/ قا 6منھجیة ف

                      10/قا 4لغة ف 

     9/ قا 3ف  ت إف.آ.ح. اس

       7/ قا 1ف مشرق اسالمي

       8/ قا 2ف الحركة الوطنیة

   12/ قا 6ف . مش.عالدولة ع

              10/ قا 4منھجیة ف

                   11/قا 5لغة ف 

تاریخ الفكر االجتماعي   االثنین

والسیاسي  في الفترة 

  المعاصرة 
  

        1مدرج 

الدولة العثمانیة والمشرق 

  )  1914-1516العربي (
  

         1مدرج 

  

  

  

      7/ قا 4ف  ت إف.آ.ح. اس

        8/ قا 5ف مشرق إسالمي

       9/ قا 6ف الحركة الوطنیة

    10/ قا 1ف . مش.عالدولة ع

               11/ قا 2منھجیة ف

                    12/قا 3لغة ف 

       8/ قا 5ف  ت إف.آ.ح. اس

         9/ قا 6ف مشرق اسالمي

         7/ قا 4ف الحركة الوطنیة

    11/ قا 2ف . مش.عالدولة ع

          12/ قا 3منھجیة ف

                      10/قا 1لغة ف 

    9/ قا 6ف  ت إف.آ.ح. اس

       7/ قا 4ف مشرق اسالمي

       8/ قا 5ف الحركة الوطنیة

   12/ قا 3ف . مش.عالدولة ع

       10/ قا 1منھجیة ف

                   11/قا 2لغة ف 

   7/ قا 7ف  ت إف.آ.ح. اس  الثالثاء

        8/ قا 8ف مشرق إسالمي

     9/ قا 9ف الحركة الوطنیة

  10/ قا 10ف . مش.عالدولة ع

          11/ قا 11منھجیة ف

                12/قا 12لغة ف 

        8/ قا 8ف  ت إف.آ.ح. اس

         9/ قا 9ف مشرق اسالمي

         7/ قا 7ف الحركة الوطنیة

    11/ قا 11ف . مش.عالدولة ع

               12/ قا 12منھجیة ف

                   10/قا 10لغة ف 

       9/ قا 9ف  ت إف.آ.ح. اس

         7/ قا 7ف مشرق اسالمي

        8/ قا 8ف الحركة الوطنیة

   12/ قا 12ف . مش.عالدولة ع

               10/ قا 10منھجیة ف

                    11/قا 11لغة ف 

  
 

تاریخ الحركة الوطنیة  

)1919 - 1954(     

  

 1مدرج 

  

 منھجیة وتقنیة البحث 
  

  

   1مدرج 

  

    7/ قا 10ف  ت إف.آ.ح. اس  األربعاء

     8/ قا 11ف مشرق إسالمي

    9/ قا 12ف الحركة الوطنیة

   10/ قا 7ف . مش.عد. ع

        11/ قا 8منھجیة ف

        12/قا 9ة ف ــــــــلغ

   13/قا1اوربا وأمریكیتین ف

   14/قا4اوربا وأمریكیتین ف

     8/ قا 11ف  ت إف.آ.ح. اس

      9/ قا 12ف مشرق اسالمي

     7/ قا 10ف الحركة الوطنیة

    11/ قا 8ف . مش.عالدولة ع

               12/ قا 9منھجیة ف

                     10/قا 7ف لغة 

      13 /قا2اوربا وأمریكیتین ف

      14 /قا5اوربا وأمریكیتین ف

     9/ قا 12ف  ت إف.آ.ح. اس

       7/ قا 10ف مشرق اسالمي

       8/ قا 11ف الحركة الوطنیة

    12/ قا 9ف . مش.عالدولة ع

                10/ قا 7منھجیة ف

                     11/قا 8لغة ف 

      13 /قا3اوربا وأمریكیتین ف

     14 /قا6اوربا وأمریكیتین ف

  
 

االستعمار وحركات التحرر 

 ) 19-20في افریقیا وآسیا ق(

 1مدرج 

  

أوربا واألمریكیتین في 

        الفترة المعاصرة 
           1مدرج  

  

     7 /قا7اوربا وأمریكیتین ف  الخمیس

   8 /قا10اوربا وأمریكیتین ف

        7 /قا8وربا وأمریكیتین فا

      8 /قا11اوربا وأمریكیتین ف

      7  /قا9اوربا وأمریكیتین ف

      8 /قا12اوربا وأمریكیتین ف

        ءتاریخ إفریقیا جنوب الصحرا
  1مدرج 
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   القدیم خ وأثار بالد المغربتاری  األحـــد

 

       19قا                 محاضرة

         

    متخصصة  لغة أجنبیة

 

 

   19قا     أع.موجھة       

  

    القدیم تاریخ وأثار بالد المغرب 

 

      19قا          أع.موجھة      

     

  

  

  

    

الصیانة والترمیم في علم    االثنین

     اآلثار

      19قا                محاضرة

  

الصیانة والترمیم في علم 

     اآلثار

      19قا       أع.موجھة      

 

  العام  -ما قبل التاریخ

 

    19قا            أع.موجھة    

    

  منھجیة التحریر

  

      19قا       أع.موجھة      

  

  

  

  

   تاریخ وأثار المغرب اإلسالمي  الثالثاء

      19ا ق               محاضرة

 

  مصطلحات أثریة 

  

      19قا         أع.موجھة     

   

     تاریخ وأثار المغرب اإلسالمي

          19قا        أع.موجھة       

  

  

  

  

األطر القانونیة والتشریعیة في 

  علم اآلثار

    19محاضرة            قا 

  

  

  العام  -ما قبل التاریخ  األربعاء

 

      19ا ق                محاضرة

  

  تاریخ الفن

 

  19محاضرة                قا 

  

  -جیة البحث األثريمنھ

 

    19قا                 محاضرة

  

  

  

  

  منھجیة البحث األثري

  

      19قا         أع.موجھة    
  

  

    الخمیس
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الحكم الّراشد وأخالقیات   األحـــد
  المھنة

  
  20ق             محاضرة

 

  صیانة وترمیم التّراث األثري
  

  20قا              محاضرة
      

  

  

  

صیانة وترمیم التّراث 
 األثري

  
  19قا أع.موجھة         

  

  

  

  

  

   صناعات ما قبل التّاریخ  االثنین

  

  20قا        أع.موجھة     
 أ 

  الجرد األثري

  

  20قا          أع.موجھة  

   

  الحفظ الوقائي

  

  20قا              محاضرة

  

عمران وعمارة  المغرب   
  القدیم.

  
                                  20قا              محاضرة

عمران وعمارة  المغرب  
  القدیم.

  
                          20قا       أع.موجھة    

 أ

    لثالثاءا

  

  

  اآلثار والّسیاحة

  

  20قا     أع.موجھة     
  

  علم اآلثار التّجریبي

  
  

  20قا              محاضرة
     

  

  

تقنیات اإلعالم اآللي 
  المطبقة في علم اآلثار

  
  20قا أع.موجھة         

  

تقنیات اإلعالم اآللي 
  المطبقة في علم اآلثار

  20قا            محاضرة
  

    األربعاء

  

  

  لحكم الّراشد وأخالقیات المھنةا
  

        20قا       أع.موجھة      
  

   صناعات ما قبل التّاریخ

    20قا              محاضرة

  

العمران والعمارة  

  اإلسالمیة

  20قا            محاضرة

 

العمران والعمارة 

  اإلسالمیة

  20قا أع.موجھة          

    

    الخمیس
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  في عمارة اللبیة البونیة لا  األحـــد

 المغرب القدیم 

  17قا       محاضرة 
  

  -1- نصوص ومصادر أدبیة

  17قا          محاضرة
  

  -1- نصوص ومصادر أدبیة
 17أعما ل م  قا 

  في عمارة اللبیة البونیة لا

 المغرب القدیم 
 17أعما ل م  قا 

ثارھا آو حلیةالممالك الم
 المادیة

  17ق  محاضرة

 

  -1- یةكتابات الالتینال  االثنین

  

  17قا           محاضرة

  

المغرب   في  فخاریاتال

  القدیم

 

 17قا        محاضرة

 

  المغرب القدیم  المسكوكات في

  17قا         محاضرة 
  

  

المغرب   في  فخاریاتال

  القدیم
  17أعما ل م  قا 

  -1- یةت الالتینكتاباال
  

  17أعما ل م  قا 

المغرب   المسكوكات في

  القدیم
 17أعما ل م  قا 

  -1-منھجیة البحث التاریخي  الثالثاء

  17قا              محاضرة

  

  -1-منھجیة البحث التاریخي
  17أعما ل م  قا 

الثروة  الفن في المغرب القدیم أو
االقتصادي  نشاطالزراعیة و ال

  بالمغرب القدیم
  17محاضرة قا 

  لغة اجنبیة

  17م قا أعمال 

    

             األربعاء

              الخمیس

  

  

  

  

 

 

 



 2018-2017                  تدریس السداسي الثالث          برنامج ال            ماستر  آثار             السنة الثانیة    
  

                   08                     9.30                        11                        12.30                              14                       15.30                      17 

            األحـــد

تطبیقات برامج الحاسوب في   االثنین

 علم اآلثار

              13قا              أع.م

   اإلثنوغرافیا األثریة

 

  13قا          محاضرة

   

   اإلثنوغرافیا األثریة

  

  13قا   م  أع
  

العمارة البیزنطیة  بشمال    

  إفریقیا 

 

                                           13تط                قا 

العمارة البیزنطیة  بشمال 

  إفریقیا 

  13محاضرة            قا 

   

  حلقات بحث        الثالثاء

 

  13قا      محاضرة        

  

األنثروبولوجیا الطبیعیة 

  والثقافیة 

 

  13قا تط               

  

األنثروبولوجیا الطبیعیة 

  والثقافیة 

  

  13محاضرة           قا 

 

تكوین میداني في التنقیب     األربعاء

  األثري 

  

  13 محاضرة        قا

  

تكوین میداني في التنقیب 

  األثري 

  

  13قا   أع.م                
     

     

    الخمیس

  

          

  

  

  

 

 

  

  



  2018-2017           السداسي األولبرنامج التدریس        الوطن العربي المعاصرتاریخ   أولى ماسترالسنة       
     

            08                           9.30                            11                          12.30                                14                       15.30                  17  

  االحد
  

  
  
 

       

  االثنین
  

  
  
 

        

  الثالثاء
  

المشرق العربي و الدولة 
 )8191  - 1840العثمانیة ( 

 6قا          محاضرة
  

االستشراق وتاریخ الوطن 
 العربي المعاصر

  6محاضرة ق 

ق مدخل إلى تاریخ المشر

   ) 1920 – 1798العربي( 

 6قا      محاضرة

المشرق العربي و الدولة 
  العثمانیة

  6قا  1ف  أعمال م 

المشرق العربي و الدولة 
  العثمانیة

 4قا   2ف أعمال م

  

مدخل إلى تاریخ المشرق 
  العربي

  4قا   2ف أعمال م

مدخل إلى تاریخ المشرق 
  العربي
  6قا  1أعمال م  ف 

  

جاھات الفكریة في الوطن االت  األربعاء
 )  1914- 1798العربي (

 6قا       محاضرة
 

المقاومة الشعبیة في الوطن 
  ) 1920 – 1830العربي ( 

 6قا         محاضرة
 

جغرافیة الوطن العربي 
 –البشریة  -(الطبیعیة

  االقتصادیة)

 6ق محاضرة

االتجاھات الفكریة في الوطن 
  العربي 

  4قا   2ف أعمال م

   19لثقافة الغربیة ق العرب وا
   أو  الحركة الصھیونیة

  6محاضرة ق 

  

االتجاھات الفكریة في الوطن 
  العربي 

  6قا   1ف أعمال م

  مصادر تاریخ الوطن العربي  خمیسال
 6قا     محاضرة

  اللغة األجنبیة 
  6قا                  2فوج

 

  اللغة األجنبیة
 6قا                1فوج  

 

  اریخ الوطن العربيمصادر ت
 4قا   1ف أعمال م

  مصادر تاریخ الوطن العربي
 4قا   2ف أعمال م

  

المقاومة الشعبیة في الوطن 

  العربي

  4قا   1ف أعمال م

المقاومة الشعبیة في الوطن 

  العربي

  4قا   2ف أعمال م

االستشراق وتاریخ الوطن 
 العربي المعاصر

  6قا   2ف أعمال م

وتاریخ الوطن االستشراق 
 العربي المعاصر

  6قا   1ف أعمال م

  بوقریوة لمیاء -مسؤول (ة) التخصص: أ.د
 

  



  

  

  2018-2017                   السداسي الثالثبرنامج التدریس    تاریخ معاصر                  ثانیة ماسترالسنة      
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  االحد
  

        

  االثنین
  

         

  الثالثاء
  

العالم في ظل النظام الدولي 
  الجدید
  

  محاضرة
  1قا 

 

العالم في ظل النظام الدولي 
  یدالجد

  1قا      2طبیق/فوج�
  

العالم في ظل النظام الدولي 
  الجدید

 1قا     1تطبیق/فوج
  

      

منھجیة وتقنیات البحث 
    البیبلیوغرافي

 14قا       2تطبیق/فوج
  

منھجیة وتقنیات البحث 
    البیبلیوغرافي

 14  قا        1تطبیق/فوج
  

  1990-1954تاریخ الجزائر   األربعاء
  

  محاضرة
  1قا 

 

  تاریخ المجتمعات المعاصرة
  

  محاضرة
  1قا 

 

  تاریخ المجتمعات المعاصرة
  
  1قا      1تطبیق/فوج

 

  تاریخ المجتمعات المعاصرة
  
  1قا      2تطبیق/فوج

 

منھجیة وتقنیات البحث 
  البیبلیوغرافي

  
  محاضرة

  1قا 
 

  

  1990-1954تاریخ الجزائر 
 16قا        1تطبیق/فوج

 

  1990-1954تاریخ الجزائر 
  16قا        2تطبیق/فوج

 

           خمیسال

  

  بوقریوة لمیاء -مسؤول (ة) التخصص: أ.د
  

  

  



  2018-2017                      السداسي االولبرنامج التدریس    تاریخ الثورة                  أولى ماسترالسنة      
                      08                       9.30                            11                         12.30                           14                       15.30                    17  

  السبت
  

  جذور الثورة الجزائریة 
  

  6محاضرة    قا 
  

- 1954الثورة الجزائریة 
1956  

  6محاضرة         قا 
  
  

  جذور الثورة الجزائریة 
  

  6قا  1ال م    فأعم
 

- 1954الثورة الجزائریة 
1956  

  6قا      1محاضرة    ف
 

  
  

  
  
 

- 1954الثورة الجزائریة 
1956  

  4قا  2أعمال م    ف 

  جذور الثورة الجزائریة 
  

  4قا   2محاضرة  ف
 

  االحد
  

التنظیم السیاسي العسكري  
  للثورة  الجزائریة

  6 محاضرة           قا
 

  لغة أجنبیة
  4قا     2ف         تط  

  

  لغة أجنبیة
  4قا     1تط       ف

  

الثورة الجزائریة في الفكر 

  العالمي

  

  6محاضرة         قا 
 

مصادر تاریخ الثورة  

   الجزائریة

  

 6محاضرة       قا 

  

  

  

  

التنظیم السیاسي العسكري 
  للثورة  الجزائریة

  6 قا    1أعمال م ف

التنظیم السیاسي العسكري 
  ة  الجزائریةللثور
  6 قا   2أعمال م ف

  االثنین
  

الثورة الجزائریة في الفكر 

  العالمي

  6ق 1أعمال م ف

  

مصادر تاریخ الثورة 
   الجزائریة

  6ق 1أعمال م ف

 

  المذكرات -المنھج الشفوي  

  

  6قا     محاضرة  

  

  المذكرات –المنھج الشفوي 

  6ق 1أعمال م ف

 

  أعالم الثورة الجزائریة

  یا السیاسیة    أو الجغراف

 6محاضرة ق

 -المنھج الشفوي  
 المذكرات

  64ق 2عمال م ف

  مصادر تاریخ الثورة الجزائریة

  4ق 2أعمال م ف

الثورة الجزائریة في الفكر 

  العالمي

  4ق 2أعمال م ف

  

  الثالثاء
  

         

           األربعاء

  

  غیالني السبتي -د: مسؤول (ة) التخصص
  

  



  2017- 2016                       السداسي الثالثبرنامج التدریس    تاریخ الثورة                 سترثانیة ماالسنة       
                  08                         9.30                          11                       12.30                               14                    15.30                      17  

  السبت
  

  منھجیة
  1قا        2تط    ف

  

  منھجیة
  1قا        1تط      ف

  

التاریخ السیاسي والعسكري 
  للثورة الجزائریة

  
  1محاضرة     قا 

  

  منھجیة
  
  

  4قا     محاضرة  
  

  تعلیمیة التاریخ
  

  
  6محاضرة          قا 

  

  

  لغة فرنسیة
  9قا      2تط         ف

  

  لغة فرنسیة
  9قا      1تط         ف

  
  االحد

  
التاریخ السیاسي 
  والعسكري للثورة

  1قا       1تط        ف
 

التاریخ السیاسي 
  والعسكري للثورة

  1قا      2تط           ف
 

نصوص ومواثیق الثورة 
  الجزائریة

  
  

  1محاضرة       قا 
 

السیاسة الفرنسیة في  

  الجزائر

  1قا     1تط        ف

  

  اعالم الي

  15قا    1تط    ف
 

السیاسة الفرنسیة في 

  الجزائر

  1قا         2تط      ف

  

  اعالم الي

  15قا       2تط      ف
 

نصوص ومواثیق الثورة 
  الجزائریة
  13قا       2تط      ف

 

نصوص ومواثیق الثورة 
  الجزائریة

  13قا       1تط       ف
 

  االثنین
  

ئریة مؤسسات الثورة الجزا
  ونظم

  
  4محاضرة        قا 

 

االبعاد الدولیة والحضاریة  
  للثورة الجزائریة

  
  4محاضرة          قا 

  

السیاسة الفرنسیة في 

  الجزائر

  4قامحاضرة       

 

    

  الثالثاء
  

          

           األربعاء

           خمیسال

  

  غیالني السبتي -د: مسؤول (ة) التخصص
  
  
  
  



  2018-2017السداسي األول  برنامج التدریس   في العصر الوسیط  الغرب االسالميتاریخ   ماسترأولى السنة     

                08                         9.30                              11                          12.30                            14                      15.30                   17  

  السبت
  

  التاریخ السیاسي للمغرب 

  2محاضرة      مدرج

  

الحركات المذھبیة في الغرب 

محاضرة       اإلسالمي

  2مدرج 

  

  النشاط الفالحي  

  2محاضرة      مدرج 

  

  التاریخ السیاسي للمغرب 

 13، قا 1أعمال م ف

 التاریخ السیاسي للمغرب 

  13، قا 1أعمال م ف

  

ت المذھبیة في الغرب الحركا

  اإلسالمي

 14، قا 1أعمال م ف

الحركات المذھبیة في الغرب 

  اإلسالمي

  14، قا 2أعمال م ف

  

  االحد
  

تاریخ العلوم في الغرب 

  اإلسالمي 

  2محاضرة      مدرج

  

  مدارس ومناھج 

  2محاضرة      مدرج

  

  النشاط الفالحي  

  13 قا 1أعمال م ف
تاریخ العلوم في الغرب 

  ياإلسالم

  13 قا 1أعمال م ف

   نصوص أجنبیة

  13قا  1ف  تطبیق 

  مدارس ومناھج 

  13 قا 1أعمال م ف

تاریخ العلوم في الغرب 

  اإلسالمي

  14 قا 2أعمال م ف

  النشاط الفالحي  

  14 قا 2أعمال م ف

  مدارس ومناھج 

  14 قا 2أعمال م ف
       نصوص أجنبیة

  14قا   2ف تطبیق 

  

  االثنین
  

غرب مصادر تاریخ ال

  اإلسالمي

 2محاضرة مدرج

  العمران والمراكز الحضاریة

 2محاضرة مدرج

  أو جغرافیة الخرائط
  األنثروبولوجیا والتاریخ

  2محاضرة مدرج

مصادر تاریخ الغرب 

  اإلسالمي

  13 قا 1أعمال م ف

مصادر تاریخ الغرب 

  اإلسالمي

 13 قا 2أعمال م ف

  

  الثالثاء
  

          

            األربعاء

  

  رحماني موسى -د: لتخصصمسؤول (ة) ا
  

  

  



  

  2018-2017        السداسي الثالث              برنامج التدریس    تاریخ وسیط                 ثانیة ماسترالسنة      

                08                           9.30                          11                       12.30                              14                       15.30                    17  

  السبت
  

  نظم وحضارة إسالمیة
  

  3محاضرة      مدرج 

  

إنتشار اإلسالم في إفریقیا 

  الغربیة

  

  3محاضرة      مدرج

  

تحقیق منھج 
  المخطوطات

  
  4محاضرة      مدرج 

  

  1قا قا   1ف   إعالم آلي

  

  1قا     2ف   إعالم آلي

  

  

  13فا  2ف    فرنسیة

  

 

  13قا  1ف    فرنسیة 

  

 

  االحد
  

  فرق ومذاھب

  

  

  4محاضرة      مدرج

 

العالقات بین الشرق 

اإلسالمي والغرب 

  المسیحي

  4محاضرة      مدرج 

  

  6قا  1ع .ش. غ  ف  

  

  6قا  2ع .ش. غ    ف

  

  

  4قا  2ف نظم وحضارة  

  

  4 1ف  نظم وحضارة 

  

  

  االثنین
  

  6قا  1ف. إنتشار اإلس في إ

 

 6قا 2ف إنتشار اإلس في

  

  

        

  الثالثاء
  

         

           األربعاء

           خمیسال

  رحماني موسى -د: مسؤول (ة) التخصص
 


