
2دباغین الھضاب سطیفلمینجامعة

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول: الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

لخلف. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
لوصیف. أ

08: قتط          
األحــــــــــد

المعاصرالعربي العالم 
بن عبدالرحمان.أ

01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
زین العابدین. أ

17: قتط

بحث.منھجیة وتقن
ماضي. أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
ماضي. أ

08: قتط

ادر تاریخ الجزائرصم
بوعكاز. أ
01:مدمح

االثنـــــــین

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

01:مدمح

لغة أجنبیة
عراب. أ

18: قتط
الثــــــالثاء

الجزائر الثقافيریخ تا
حبیش. أ

01:مدمح

یةبشرجغرافیا 
ناصري. أ
01:مدمح

األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
عزوز. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي. تار
حموم. أ

01:مدمح

المغرب عربي حدیث
خلیل. أ

07: قتط

المغرب اإلسالمي.تار
حموم. أ

07: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

ثانـــــي    ال: الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

لخلف. أ
01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
لھاللي. أ

08: قتط
األحــــــــــد

العالم العربي المعاصر
بن عبدالرحمان.أ

01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
عزة. أ

33: تط          ق

بحث.منھجیة وتقن
ماضي. أ

01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
بوعكاز. أ
01:مدمح

االثنـــــــین

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

01:مدمح

لغة أجنبیة
تامھاشت. أ
14: قتط

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

09: قتط
الثــــــالثاء

الجزائر الثقافي.تا
حبیش. أ

01:مدمح

جغرافیا بشریة
ناصري. أ
01:مدمح

األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
عزوز. أ
01:مدمح

المغرب اإلسالمي. تار
حموم. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي.تار
حموم. أ

08: قتط

المغرب عربي حدیث
صحراوي. أ
08: قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

ثالـــــث    ال: الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

لخلف. أ
01:مدمح

األحــــــــــد

العالم العربي المعاصر
بن عبدالرحمان.أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.ات
ماضي. أ

19: قتط

المغرب اإلسالمي.تار
مقري. أ

07: قتط

بحث.منھجیة وتقن
ماضي. أ

01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
بوعكاز. أ
01:مدمح

االثنـــــــین

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

08: قتط

لغة أجنبیة
تامھاشت. أ
08: قتط

بحث.منھجیة وتقن
لوصیف. أ

08: تط        ق
الثــــــالثاء

الجزائر الثقافي.تا
حبیش. أ

01:مدمح

جغرافیا بشریة
ناصري. أ
01:مدمح

المغرب عربي حدیث
خلیل. أ

08: قتط
األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
عزوز. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي. تار
حموم. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

رابـــــع   ال: الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بحث.منھجیة وتقن

لھاللي سلوى. أ
73: تط        ق

النھضة األوربیة
لخلف. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

العالم العربي المعاصر
بن عبدالرحمان.أ

01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

07: قتط

المغرب عربي حدیث
بودینة. أ

08: قتط

بحث.منھجیة وتقن
ماضي. أ

01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
بوعكاز. أ
01:مدمح

االثنـــــــین

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي.تار
حموم. أ

07: قتط

الجزائر الثقافي.تا
ماضي. أ
07: قتط

لغة أجنبیة
تامھاشت. أ

07: قتط
الثــــــالثاء

الجزائر الثقافي.تا
حبیش. أ

01:مدمح

جغرافیا بشریة
ناصري. أ
01:مدمح

األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
عزوز. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي. تار
حموم. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار        

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

خامــــس    ال: الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
المغرب عربي حدیث

بودینة. أ
07: قتط

النھضة األوربیة
لخلف. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

العالم العربي المعاصر
بن عبدالرحمان.أ

01:مدمح

اإلسالميالمغرب.تار
مقري. أ

09: قتط

بحث.منھجیة وتقن
ماضي. أ

01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
بوعكاز. أ
01:مدمح

االثنـــــــین

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
زین العابدین. أ
10: قتط

الثقافيالجزائر.تا
ماضي. أ
12: قتط

الثــــــالثاء

الجزائر الثقافي.تا
حبیش. أ

01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
عزة. أ
18: قتط  

جغرافیا بشریة
ناصري. أ
01:مدمح

لغة أجنبیة
سبتي. أ

08: قتط
األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
عزوز. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي. تار
حموم. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار        

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

سادس    ال: الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
المغرب عربي حدیث

بودینة. أ
08: قتط

النھضة األوربیة
لخلف. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

العالم العربي المعاصر
بن عبدالرحمان.أ

01:مدمح

الثقافيالجزائر.تا
ماضي. أ

09: قتط

بحث.منھجیة وتقن
ماضي. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي.تار
مقري. أ

07: قتط

مصادر تاریخ الجزائر
بوعكاز. أ
01:مدمح

االثنـــــــین

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
زین العابدین. أ
14: قتط

بحث.منھجیة وتقن
لوصیف. أ

09: تط          ق

لغة أجنبیة
عراب. أ

09: قتط
الثــــــالثاء

الجزائر الثقافي.تا
حبیش. أ

01:مدمح

جغرافیا بشریة
ناصري. أ
01:مدمح

األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
عزوز. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي. تار
حموم. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

عـــــباسال: الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

لخلف. أ
01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
سي الھادي. أ
43: قتط

األحــــــــــد

العالم العربي المعاصر
بن عبدالرحمان.أ

01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
لخلف. أ

38: تط          ق

بحث.منھجیة وتقن
ماضي. أ

01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
بوعكاز. أ
01:مدمح

االثنـــــــین

مغرب قدیم.وحضا.تا
طویل. أ

01:مدمح

المغرب عربي حدیث
بن علي. أ
07: قتط

المغرب اإلسالمي.تار
بكاي. أ

19: قتط
الثــــــالثاء

الجزائر الثقافي.تا
حبیش. أ

01:مدمح

جغرافیا بشریة
ناصري. أ
01:مدمح

لغة أجنبیة
سبتي. أ

48: قتط
األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
عزوز. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي. تار
حموم. أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
شتواح. أ
05: قتط

الخـمـیــس

التعلیم والتقییمرئیس مصلحة 

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

اریخ واآلثار                            قسم الت

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

ولاأل: الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

بن علي. أ
01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

08: قتط

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
ھندي. أ

10: تط       ق
األحــــــــــد

العالم العربي المعاصر
بودینة.أ
01:مدمح

االثنـــــــین

جغرافیا بشریة
بن صفیة. أ
01:مدمح

المغرب اإلسالمي.تار
بكاي. أ

12: قتط

مصادر تاریخ الجزائر
عبدالغفور. أ
01:مدمح

الثــــــالثاء

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
07: قتط

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

07: قتط

المغرب اإلسالمي. تار
مقري. أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

01:مدمح
األربـــــعاء

لغة أجنبیة
عراب. أ
16: قتط

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

مصلحة التعلیم والتقییمرئیس 

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الثانـــــي    : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

بن علي. أ
01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

09: قتط

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

بحث.منھجیة وتقن
سي الھادي. أ

08: تط          ق

الجزائر الثقافي.تا
شتواح. أ

08: قتط

العالم العالم المعاصر
بودینة.أ
01:مدمح

االثنـــــــین

المغرب اإلسالمي.تار
بكاي. أ

10: قتط

جغرافیا بشریة
بن صفیة. أ
01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
عبدالغفور. أ
01:مدمح

الثــــــالثاء

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
08: قتط

لغة أجنبیة
عمیرة. أ

12: قتط

المغرب اإلسالمي. تار
مقري. أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

01:مدمح
األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الثالـــــث    : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

بن علي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
بن علي. أ

31: تط       ق

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

07: قتط

العالم المعاصر العالم 
بودینة.أ
01:مدمح

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
تامھاشت. أ
44: قتط

جغرافیا بشریة
بن صفیة. أ
01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
عبدالغفور. أ
01:مدمح

الثــــــالثاء

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
07: قتط

المغرب اإلسالمي. تار
مقري. أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

01:مدمح
األربـــــعاء

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

07: قتط

المغرب اإلسالمي.تار
قیشاح. أ

07: قتط

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الرابـــــع    : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

بن علي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
لخلف. أ

10: تط          ق

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي.تار
بوقعدة. أ

09: قتط
األحــــــــــد

مغرب قدیم.وحضا.تا
شھرة. أ

11: قتط

العالم المعاصر العالم 
بودینة.أ
01:مدمح

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
بوھدیل. أ

20: قتط

جغرافیا بشریة
بن صفیة. أ
01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
عبدالغفور. أ
01:مدمح

الثــــــالثاء

المغرب اإلسالمي. تار
مقري. أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

11: قتط

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

01:مدمح
األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
08: قتط

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الخامـــــس    : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

بن علي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
ھندي. أ

15: تط          ق

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

مغرب قدیم.وحضا.تا
شھرة. أ

11: قتط

العالم المعاصر العالم 
بودینة.أ
01:مدمح

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
بوھدیل. أ

10: قتط

جغرافیا بشریة
بن صفیة. أ
01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
عبدالغفور. أ
01:مدمح

الثــــــالثاء

المغرب اإلسالمي. تار
مقري. أ

01:مدمح

المغرب اإلسالمي.تار
بریكة. أ

09: قتط

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

01:مدمح
األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
09: قتط

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

09: قتط

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

السادس    : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

بن علي. أ
01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

المغرب اإلسالمي.تار
بولعراس. أ
12: قتط

لغة أجنبیة
بوھدیل. أ
36: قتط

العالم المعاصر العالم 
بودینة.أ
01:مدمح

االثنـــــــین

جغرافیا بشریة
بن صفیة. أ
01:مدمح

مغرب قدیم.وحضا.تا
شھرة. أ

11: قتط

مصادر تاریخ الجزائر
عبدالغفور. أ
01:مدمح

الثــــــالثاء

المغرب عربي حدیث
حبیش. أ

57: قتط

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

08: قتط

المغرب اإلسالمي. تار
مقري. أ

01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

01:مدمح
األربـــــعاء

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

10: تط          ق

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

السابـــــع    : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النھضة األوربیة

بن علي. أ
01:مدمح

الجزائر الثقافي.تا
لھاللي. أ

11: قتط

مغرب قدیم.وحضا.تا
خالد م. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

مغرب قدیم.وحضا.تا
زین العابدین. أ
10: قتط

المغرب اإلسالمي.تار
بولعراس. أ
10: قتط

لغة أجنبیة
بوھدیل. أ
05: قتط

العالم المعاصر العالم 
بودینة.أ
01:مدمح

االثنـــــــین

جغرافیا بشریة
بن صفیة. أ
01:مدمح

مصادر تاریخ الجزائر
عبدالغفور. أ
01:مدمح

الثــــــالثاء

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

09: تط          ق

المغرب اإلسالمي. تار
مقري. أ

01:مدمح

المغرب عربي حدیث
خلیل. أ

10: قتط

الجزائر الثقافي.تا
بوطبة. أ

01:مدمح
األربـــــعاء

المغرب عربي حدیث
آیت سوكي. أ
01:مدمح

بحث.منھجیة وتقن
حبیش. أ

01:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول    : الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
الثورة التحریریة

كراغل. أ
08: قتط

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
01:مدمح

المشرق االسالمي
لخلف. أ

10: تط          ق

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

السیاسیةتاریخ النظم 
عزة. أ

02:مدمح

تقنیات إعداد مذكرة
العكروت. أ

11: تط        ق

ما قبل التاریخ
بلحرش. أ

11: تط        ق
االثنـــــــین

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ
01:مدمح

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ

09: تط          ق

المشرق االسالمي
وادي. أ

01:مدمح
الثــــــالثاء

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ
02:مدمح

علم الخرائط
ناصري. أ
02:مدمح

لغة أجنبیة
عراب. أ

43: قتط
األربـــــعاء

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

02:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

السداسي األول 2019/2018

الثانــــي    : الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
جغرافیا اقتصادیة

بن صفیة. أ
01:مدمح

ما قبل التاریخ
بلحرش. أ

11: قتط    

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

تاریخ النظم السیاسیة
عزة. أ

02:مدمح

مذكرة التخرجإنجاز
لخلف. أ

36: تط          ق

الثورة التحریریةتاریخ 
شتواح. أ

16: قتط
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ

15: تط          ق

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ
01:مدمح

المشرق االسالمي
بولعراس. أ

11: تط          ق

االسالميالمشرق 
وادي. أ

01:مدمح
الثــــــالثاء

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ
02:مدمح

علم الخرائط
ناصري. أ
02:مدمح

األربـــــعاء

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

02:مدمح

لغة أجنبیة
عراب. أ

11: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الثالـــث    : الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
جغرافیا اقتصادیة

بن صفیة. أ
01:مدمح

المشرق العربي حدیث
عليبن . أ

15: تط          ق

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

المشرق االسالمي
بولعراس. أ

13: تط          ق

النظم السیاسیةتاریخ 
عزة. أ

02:مدمح

ما قبل التاریخ
طویل. أ

18: تط      ق

تقنیات إعداد مذكرة
وادي. أ

35: تط        ق
االثنـــــــین

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ
01:مدمح

المشرق االسالمي
وادي. أ

01:مدمح
الثــــــالثاء

حدیثالمشرق العربي 
بن اعراب. أ
02:مدمح

علم الخرائط
ناصري. أ
02:مدمح

األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ

10: قتط

لغة أجنبیة
قوتال. أ

12: قتط

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

02:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الرابـــع    : الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
جغرافیا اقتصادیة

بن صفیة. أ
01:مدمح

المشرق االسالمي
بریكة. أ

10: تط          ق

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

ما قبل التاریخ
طویل. أ

10: تط       ق

لغة أجنبیة
بوھدیل. أ
15: قتط

تاریخ النظم السیاسیة
عزة. أ

02:مدمح

التحریریةالثورة
لھاللي. أ

75: تط       ق
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ

11: تط          ق

تقنیات إعداد مذكرة
وادي. أ

11: تط        ق

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ
01:مدمح

تقنیات إعداد مذكرة
وادي. أ

43: تط        ق

المشرق االسالمي
وادي. أ

01:مدمح
الثــــــالثاء

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ
02:مدمح

علم الخرائط
ناصري. أ
02:مدمح

األربـــــعاء

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

02:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الخامـــس    : الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
جغرافیا اقتصادیة

بن صفیة. أ
01:مدمح

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ

06: تط        ق

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

تاریخ النظم السیاسیة
عزة. أ

02:مدمح

. أالثورة التحریریة
كراغل

09: قتط

تقنیات إعداد مذكرة
عزة. أ

09: تط        ق
االثنـــــــین

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ
01:مدمح

المشرق االسالمي
وادي. أ

01:مدمح
الثــــــالثاء

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ
02:مدمح

علم الخرائط
ناصري. أ
02:مدمح

المشرق العربي حدیث
بن عراب. أ

04: تط        ق

المشرق االسالمي
بریكة. أ

13: تط          ق

لغة أجنبیة
عمیرة. أ
13: قتط

األربـــــعاء

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

02:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

السادس    : الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
جغرافیا اقتصادیة

بن صفیة. أ
01:مدمح

الثورة التحریریة
كراغل. أ
12: قتط

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

تاریخ النظم السیاسیة
عزة. أ

02:مدمح

المشرق االسالمي
بوقعدة. أ

10: تط          ق

تقنیات إعداد مذكرة
وادي. أ

10: تط        ق
االثنـــــــین

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ
01:مدمح

ما قبل التاریخ
زین العابدین. أ

14: تط        ق

المشرق االسالمي
وادي. أ

01:مدمح
الثــــــالثاء

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ
02:مدمح

علم الخرائط
ناصري. أ
02:مدمح

لغة أجنبیة
عمیرة.أ

12: قتط

المشرق العربي حدیث
شیر شریفب. أ

12: تط          ق
األربـــــعاء

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

02:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

السابــــــع    : الفوجأ:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
جغرافیا اقتصادیة

بن صفیة. أ
01:مدمح

ما قبل التاریخ
راشي. أ

09: تط        ق

االسالميالمشرق 
بوقعدة. أ

09: تط        ق

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

01:مدمح
األحــــــــــد

لغة أجنبیة
بوھدیل. أ
14: قتط

الثورة التحریریة
شتواح. أ

14: قتط

السیاسیةتاریخ النظم 
عزة. أ

02:مدمح

تقنیات إعداد مذكرة
لخلف. أ

12: تط        ق
االثنـــــــین

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ
01:مدمح

المشرق االسالمي
وادي. أ

01:مدمح
الثــــــالثاء

المشرق العربي حدیث
بن اعراب. أ
02:مدمح

الخرائطعلم 
ناصري. أ
02:مدمح

المشرق العربي حدیث
شیر شریفب. أ

07: تط          ق
األربـــــعاء

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

02:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول    : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم السیاسیة

سعداوي. أ
04:مدمح

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
02:مدمح

المشرق االسالمي
بن النیة. أ

13: تط         ق
األحــــــــــد

تقنیات إعداد مذكرة
عزة. أ

35: تط        ق

ما قبل التاریخ
راشي. أ

15: تط       ق
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
العكروت. أ
02:مدمح

المشرق العربي حدیث
خلیل. أ

16: تط          ق

ما قبل التاریخ
بن شعالل. أ
02:مدمح

الثــــــالثاء

علم الخرائط
ناصري. أ
03:مدمح

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

02:مدمح

لغة أجنبیة
عراب. أ

14: قتط

التحریریةالثورة
فاید. أ

14: قتط
األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ
02:مدمح

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

08:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الثانـــــــي   : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم السیاسیة

سعداوي. أ
04:مدمح

ما قبل التاریخ
راشي. أ

20: تط       ق

المشرق االسالمي
بن النیة. أ

16: تط          ق

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

أجنبیةلغة
قوتال.أ

14: قتط
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
العكروت. أ
02:مدمح

تقنیات إعداد مذكرة
كعوان. أ

40: تط          ق

ما قبل التاریخ
بن شعالل. أ
02:مدمح

المشرق العربي حدیث
بن علي. أ

13: تط          ق
الثــــــالثاء

علم الخرائط
ناصري. أ
03:مدمح

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

02:مدمح

الثورة التحریریة
صحراوي. أ
15: قتط

األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ
02:مدمح

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

08:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الثالـــــــث   : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم السیاسیة

سعداوي. أ
04:مدمح

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
02:مدمح

لغة أجنبیة
سبتي. أ

12: قتط
األحــــــــــد

الثورة التحریریة
بن عبدالرحمان. أ

20: قتط

ما قبل التاریخ
زین العابدین. أ

13: تط       ق
االثنـــــــین

حدیثالمشرق العربي 
العكروت. أ
02:مدمح

المشرق العربي حدیث
بن علي. أ

09: تط          ق

ما قبل التاریخ
بن شعالل. أ
02:مدمح

الثــــــالثاء

علم الخرائط
ناصري. أ
03:مدمح

المشرق االسالمي
بن النیة. أ

12: تط          ق

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

02:مدمح

تقنیات إعداد مذكرة
عزة. أ

09: تط         ق
األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ
02:مدمح

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

08:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الرابــــــع   : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم السیاسیة

سعداوي. أ
04:مدمح

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
02:مدمح

ما قبل التاریخ
راشي. أ

39: تط       ق
األحــــــــــد

الثورة التحریریة
لھاللي. أ

43: قتط
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
العكروت. أ
02:مدمح

ما قبل التاریخ
بن شعالل. أ
02:مدمح

تقنیات إعداد مذكرة
وادي. أ

14: تط          ق
الثــــــالثاء

علم الخرائط
ناصري. أ
03:مدمح

المشرق االسالمي
شاحیق. أ

11: تط          ق

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

02:مدمح

لغة أجنبیة
قوتال. أ

27: قتط
األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ
02:مدمح

المشرق العربي حدیث
صحراوي. أ

29: تط        ق

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

08:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الخامــــــس   : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم السیاسیة

سعداوي. أ
04:مدمح

ما قبل التاریخ
سیتواح. أ

18: تط      ق

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

لغة أجنبیة
قوتال. أ

17: قتط

تقنیات إعداد مذكرة
راشي. أ

32: تط        ق
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
العكروت. أ
02:مدمح

الثورة التحریریة
بن عبدالرحمان. أ

11: قتط

ما قبل التاریخ
بن شعالل. أ
02:مدمح

الثــــــالثاء

علم الخرائط
ناصري. أ
03:مدمح

المشرق العربي حدیث
بن عراب. أ

04: تط        ق

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

02:مدمح

المشرق االسالمي
شاحیق. أ

11: تط          ق
األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ
02:مدمح

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

08:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

السادس   : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم السیاسیة

سعداوي. أ
04:مدمح

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
02:مدمح

المشرق االسالمي
بریكة. أ

06: تط          ق
األحــــــــــد

تقنیات إعداد مذكرة
ھندي. أ

13: تط          ق

المشرق العربي حدیث
بودینة. أ

13: تط        ق
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
العكروت. أ
02:مدمح

الثورة تاریخ 
التحریریة

العكروت. أ
13: قتط

ما قبل التاریخ
بن شعالل. أ
02:مدمح

ما قبل التاریخ
شھرة. أ

16: تط       ق
الثــــــالثاء

علم الخرائط
ناصري. أ
03:مدمح

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

02:مدمح

تاریخ الحركة الوطنیة
بوعبدهللا. أ
16: قتط

لغة أجنبیة
عراب. أ
16: قتط

األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ
02:مدمح

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

08:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

السابـــــــع   : الفوجب:  المجموعةتاریـــــــخالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم السیاسیة

سعداوي. أ
04:مدمح

المشرق العربي حدیث
بودینة. أ

14: تط          ق

جغرافیا اقتصادیة
بن صفیة. أ
02:مدمح

لغة أجنبیة
سبتي. أ

14: قتط
األحــــــــــد

تقنیات إعداد مذكرة
بن عبدالرحمان. أ

12: تط          ق
االثنـــــــین

المشرق العربي حدیث
العكروت. أ
02:مدمح

ما قبل التاریخ
قندي. أ

17: تط       ق

ما قبل التاریخ
بن شعالل. أ
02:مدمح

الثــــــالثاء

علم الخرائط
ناصري. أ
03:مدمح

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

02:مدمح

الثورة التحریریة. تا
صحراوي. أ
08: قتط

األربـــــعاء

الثورة التحریریة
شتواح. أ
02:مدمح

المشرق االسالمي
قیشاح. أ

09: تط          ق

الحوكمة وأخالقیات م
عدال. أ

08:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجآثارالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
الصیانة والترمیم

عرباوي. أ
17: قتط

ومصادرنصوص
سي الھادي. أ

17: تط          ق

الصیانة والترمیم
عرباوي. أ
15: قمح

حث األثريبمنھجیة ال
بن شعالل. أ
15: قمح

األحــــــــــد

وآثار مغرب إسالم.تا
ھادي. أ

15:قمح

لمغرب قد.وآثار ب.تا
أونیس. أ

17:قمح

المتاحفعلم 
طوالي. أ

06:قمح
االثنـــــــین

ما قبل التاریخ
قندي. أ

17:قمح

لمغرب قد.وآثار ب.تا
غربي. أ

05: تط          ق

اللغة المتخصصة
غربي. أ

17: تط        ق

مصطلحات أثریة
غربي. أ

06: تط        ق

منھجیة الحث األثري
بن شعالل. أ

14: تط          ق
الثــــــالثاء

األطر القانونیة
طوالي. أ

17:قمح

وآثار مغرب إسالم.تا
ھادي. أ

18: تط          ق

ما قبل التاریخ
قندي. أ

01: تط          ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجآثارالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
القدیمةاآلثار 

عید. أ
04: قتط

اآلثار والمحیط
بن شعالل. أ
06:قمح

الصیانة والترمیم
عرباوي. أ
06: قتط

الصیانة والترمیم
عرباوي. أ
17:قمح

األحــــــــــد

حلقات بحث
ھادي. أ
06:قمح

اآلثار اإلسالمیة
اليطو. أ

06: قتط

اآلثار اإلسالمیة
طویل. أ

06:قمح

حلقات بحث
طویل العیدي. أ

11: قتط
االثنـــــــین

علم اآلثار الوقائي
سیتواح. أ
17:قمح

المخدرات والمجتمع
عدال. أ

71: تط        ق

والمجتمعالمخدرات
عدال. أ

53:قمح
الثــــــالثاء

ما قبل التاریخ
قندي. أ

06: تط        ق

ما قبل التاریخ
قندي. أ

06:قمح

اآلثار القدیمة
دمحم الشریف. أ

06:مح
األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجآثار قــدیمــة1ماســـــــترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
الكتابات الالتینیة

خاشة. أ
05: قتط

الكتابات الالتینیة
خاشة. أ

05:قمح

المؤسسات اإلداریة
عید. أ

05:قمح

الفسیفساء في المغرب
عید. أ

05: تط        ق

الفسیفساء في المغرب
خاشة. أ

01:قمح
األحــــــــــد

العمارة والطقوس
عید. أ

13: قتط

ومصادر أدبیة نصوص
سي الھادي. أ
05: قتط

نصوص ومصادر أدبیة
سي الھادي. أ
05:قمح

االثنـــــــین

العمارة الرومانیة
دمحم الشریف. أ

05:قمح

العمارة والطقوس
دمحم الشریف. أ

05:قمح

اللغة األجنبیة
غربي. أ

05: تط          ق
الثــــــالثاء

منھجیة البحث 
التاریخي

ھادي. أ
06: تط          ق

منھجیة البحث 
التاریخي

ھادي. أ
05: مح          ق

العمارة الرومانیة
دمحم الشریف. أ

05: تط      ق

االتصال
طویل العیدي. أ

18: تط        ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجآثار قــدیمــة2ماســـــــترالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد

االثنـــــــین
حلقة بحث

عیبش. أ
06: مح       ق

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجالحضارات القدیمةتاریخ 1ماســـــــترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
وسائط االتصال

عدالة. أ
11: تط         ق

لغة التخصص
خاشة. أ

19: قتط

تاریخ المغرب
أونیس. أ
16:قمح

المظاھر الحضاریة 
بلحرش. أ

16: قمح
األحــــــــــد

الحیاة االجتماعیة 
بالمغرب

شھرة. أ
05: تط        ق

یةجاطالقرالحضارة 
خالد. أ

05: تط        ق

یةجاطالقرالحضارة 
خالد. أ

05:قمح

تاریخ المغرب
أونیس. أ

17: تط        ق
االثنـــــــین

دراسة نقدیة للمصادر
مسعي. أ

15: تط        ق

دراسة نقدیة للمصادر
مسعي. أ

15: مح        ق

االجتماعیة الحیاة 
بالمغرب

مسعي. أ
19:قمح

الثــــــالثاء

المعتقدات الدینیة
خلفة. أ

15:قمح

استوغرافیة المغرب
خلفة. أ

17: تط        ق

استوغرافیة المغرب
خلفة. أ

16:قمح

المظاھر الحضاریة 
بلحرش. أ

10: تط          ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجتاریخ المغرب القدیم2ماســـــــترالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد

االثنـــــــین

الثــــــالثاء
حلقة بحث

خلفة. أ
18: مح       ق

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجتاریخ المغرب العربي المعاصر1ماســـــــترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الصحافة 

بالمغرب
كراغل. أ
03:قمح

تاریخ تونس 
المعاصرة

بوعبدهللا. أ
03:قمح

وسائط االتصال
عدالة. أ

17: تط        ق

التاریخيمنھجیة البحث
لوصیف. أ
03:قمح

األحــــــــــد

االثنـــــــین

نصوص تاریخیة
كعوان. أ

03:قمح

التاریخيمنھجیة البحث
لوصیف. أ

13: تط          ق

تاریخ تونس المعاصرة
بوعبدهللا. أ
26: قتط

الثـــــالثاء

اللغة األجنبیة
العكروت. أ

16: تط          ق

موریتانیاتاریخ 
العكروت. أ

16: قتط       

تاریخ المغرب األقصى
خلیل. أ

16:قمح

نصوص تاریخیة
كعوان. أ

26: تط          ق

موریتانیاتاریخ 
العكروت. أ
04:قمح

األربـــــعاء

تاریخ المغرب األقص
خلیل. أ

05: تط         ق

تاریخ الجزائر المعاص
فاید. أ

03: قمح

الجزائر المعاصرتاریخ 
فاید. أ

05: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

الثاني   : الفوجتاریخ المغرب العربي المعاصر1ماســـــــترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
وسائط االتصال

عدالة. أ
03: تط        ق

تاریخ الصحافة 
بالمغرب

كراغل. أ
03:قمح

تاریخ تونس 
المعاصرة

بوعبدهللا. أ
03:قمح

التاریخيمنھجیة البحث
لوصیف. أ

08: تط          ق

منھجیة البحث التاریخي
لوصیف. أ
03:قمح

األحــــــــــد

االثنـــــــین

تاریخ موریتانیا
العكروت. أ

06: تط        ق

نصوص تاریخیة
كعوان. أ

03:قمح

نصوص تاریخیة
كعوان. أ

27: تط          ق
الثـــــالثاء

اللغة األجنبیة
العكروت. أ

26: تط          ق

تونس تاریخ
المعاصرة

بوعبدهللا. أ
26: قتط

تاریخ المغرب األقصى
خلیل. أ

16:قمح

تاریخ الجزائر المعاصر
فاید. أ

19: قتط

تاریخ موریتانیا
العكروت. أ
04:قمح

األربـــــعاء

تاریخ الجزائر المعاص
فاید. أ

03: مح          ق

تاریخ المغرب األقص
خلیل. أ

10: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجتاریخ المغرب العربي المعاصر2ماســـــــترالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد
االثنـــــــین

الثـــــالثاء
حلقات بحث

كعوان. أ
26: مح     ق

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجتاریخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسیط1ماســـــــترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ النظم في الغرب 

اإلسالمي
دةعبوق. أ
10:قمح

علم المخطوط العربي
بن النیة. أ
13:قمح

وسائط االتصال
عدالة. أ

42: تط       ق

مجتمع الغرب 
اإلسالمي             

بریكة. أ
18:قمح

األحــــــــــد

االثنـــــــین
التاریخ السیاسي 

ندلسلأل
حموم. أ

07: تط          ق

التاریخ السیاسي 
ندلسلأل

حموم. أ
06:قمح

عالقات الغرب اإلسالمي
بولعراس. أ

04: تط         ق

عالقات الغرب اإلسالمي
بولعراس. أ
05:قمح

الثـــــالثاء

مجتمع الغرب 
اإلسالمي 

بریكة. أ
13: تط          ق

البحث تقنیات
التاریخي

مقري. أ
13: تط          ق

نصوص أجنبیة
العكروت. أ

19: تط          ق

علم المخطوط العربي
بن النیة. أ

04: تط        ق
األربـــــعاء

النشاط الحرفي 
. أوالتجاري

بكاي
13: تط          ق

حرفي والتجاريالنشاط ال
بكاي. أ

13:قمح

تقنیات البحث التاریخي
قیشاح. أ

13: مح          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم التاریخ واآلثار                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الـثانـــي

األول   : الفوجتاریخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسیط2ماســـــــترالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد
االثنـــــــین

الثـــــالثاء
حلقات بحث

بن النیة. أ
15: مح          ق

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن


