
2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

     األولالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       تارٌـــــــخالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 النهضة األوربٌة  

لخلفأ.   
20 :مد        مح  

 منهجٌة وتقن.بحث 
عمٌمورأ.   

66تط          ق:    

  
 األحــــــــــد

المعاصرالعربً العالم   
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم 
راشًأ.   

67: ق         تط  

 منهجٌة وتقن.بحث
ماضًأ.   

20 :مد         مح  

 تا.الجزائر الثقافً
ماضًأ.   

67: ق          تط  

ادر تارٌخ الجزائرصم  
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

20 :مد         مح  

 لغة أجنبٌة   
عرابأ.   

68: ق        تط  

  
 الثــــــالثاء

الجزائر الثقافًرٌخ تا  
حبٌشأ.   

20 :مد        مح  

ٌةبشرجغرافٌا    
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 .المغرب اإلسالمً 
برٌكةأ.   

28: ق          تط  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
خلٌلأ.   

07: ق        تط  

 تار
 

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

ثانـــــً    الالفوج:                                                        أالمجموعة:                                        تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 النهضة األوربٌة  

لخلفأ.   
20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً
لوصٌفأ.   

07: ق       تط  

    
 األحــــــــــد

 العالم العربً المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
بكايأ.   

33تط          ق:   

 منهجٌة وتقن.بحث 
ماضًأ.   

20 :مد          مح  

تارٌخ الجزائرمصادر    
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبٌة
موهوبأ.   

64: ق          تط  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

26: ق          تط  

    
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافً
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

    
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

 تار.المغرب اإلسالمً
 أ. حموم

08: ق          تط  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

ثالـــــث    الالفوج:                                                              أالمجموعة:                                   تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 النهضة األوربٌة  

لخلفأ.   
20 :مد        مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
بقرارأ.   

63تط        ق:   

ا.الجزائر الثقافًت    
ماضًأ.   

06: ق          تط  

 
 األحــــــــــد

 العالم العربً المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 تار.المغرب اإلسالمً 
مقريأ.   

07: ق          تط  

 منهجٌة وتقن.بحث
ماضًأ.   

20 :مد          مح  

 مصادر تارٌخ الجزائر 
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

20 :مد          مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

35: ق          تط  

 لغة أجنبٌة  
تامهاشتأ.   

08: ق        تط  

  
 الثــــــالثاء

الجزائر الثقافًتا.  
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

08: ق          تط  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

رابـــــع   الالفوج:                                                                      أالمجموعة:                           تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تار.المغرب اإلسالمً 

بوقاعدةأ.   
06: ق       تط  

 النهضة األوربٌة
لخلفأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
ماضًأ.   

64: ق تط         

  
 األحــــــــــد

 العالم العربً المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث 
دٌنةبوأ.   

08: ق          تط  

 منهجٌة وتقن.بحث
ماضًأ.   

20 :مد          مح  

 مصادر تارٌخ الجزائر 
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث 
عمٌرةأ.   

09تط        ق:   

 لغة أجنبٌة  
موهوبأ.   
07: ق     تط  

 
 الثــــــالثاء

الثقافً تا.الجزائر  
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم 
راشًأ.   

68: ق          تط  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

خامــــس    الالفوج:                                                                   أالمجموعة:                           تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة 

مرزوقنأ.   
08: ق          تط  

 النهضة األوربٌة
لخلفأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً
ماضًأ.   

38: ق        تط  

    
 األحــــــــــد

 العالم العربً المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 تار.المغرب اإلسالمً
مقريأ.   

09: ق         تط  

وتقن.بحثمنهجٌة    
ماضًأ.   

20 :مد          مح  

 مصادر تارٌخ الجزائر 
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

20 :مد          مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم  
زٌن العابدٌنأ.   
27: ق          تط  

   
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافً
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

68ق:      تط    

 جغرافٌا بشرٌة
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

    
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
شتواحأ.   

64: ق          تط  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

سادس    الالفوج:                                                                            أالمجموعة:                      تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 النهضة األوربٌة  

لخلفأ.   
20 :مد        مح  

     
 األحــــــــــد

العربً المعاصرالعالم   
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
ماضًأ.   

09: ق          تط  

 منهجٌة وتقن.بحث
ماضًأ.   

20 :مد          مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
صحراويأ.   

06: ق          تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

مغرب قدٌمتا.وحضا.  
طوٌلأ.   

20 :مد          مح  

 تار.المغرب اإلسالمً 
واديأ.   

65: ق          تط  

 منهجٌة وتقن.بحث 
واديأ.   

09تط          ق:   

 لغة أجنبٌة
عرابأ.   

09: ق          تط  

 
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافً
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
مسعًأ.   

04: ق          تط  

 جغرافٌا بشرٌة
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

    
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                     قسم التارٌخ واآلثار        

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

     عـــــباسالالفوج:                                                                              أالمجموعة:                  تارٌـــــــخالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة

مرزوقنأ.   
36: ق        تط  

 النهضة األوربٌة 
لخلفأ.   

20 :مد        مح  

 تار.المغرب اإلسالمً
بوقاعدةأ.   

66: ق          تط  

    
 األحــــــــــد

 العالم العربً المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
لهاللًأ.   

07تط          ق:   

 منهجٌة وتقن.بحث 
ماضًأ.   

20 :مد          مح  

 مصادر تارٌخ الجزائر 
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

20 :مد          مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث 
جبريأ.   

45: ق          تط  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
سً الهاديأ.   
38: ق        تط  

   
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافً
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

    
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً
كعوانأ.   

05: ق        تط  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

ثامـــــن   الالفوج:                                                                              أالمجموعة:                  تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 النهضة األوربٌة  

لخلفأ.   
20 :مد        مح  

     
 األحــــــــــد

 العالم العربً المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  

20 مد:       مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
سً الهاديأ.   
60: ق        تط  

 منهجٌة وتقن.بحث 
ماضًأ.   

20 :مد        مح  

 مصادر تارٌخ الجزائر 
دعاشًأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
طوٌلأ.   

20 :مد          مح  

 تار.المغرب اإلسالمً  
واديأ.   

66: ق          تط  

   
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافً
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافً
واضحأ.   

05: ق        تط  

 جغرافٌا بشرٌة
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
خلٌلأ.   

64: ق          تط  

   
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
خلٌلأ.   

20 :مد       مح  

 تار. المغرب اإلسالمً
حمومأ.   

20 :مد        مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

09تط          ق:   

 لغة أجنبٌة
لبدانًأ.   

09: ق        تط  

 
 الخـمـٌــس

    التعلٌم والتقٌٌمرئٌس مصلحة                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

     ولاألالفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تا.وحضا.مغرب قدٌم  

خالد مأ.   
08: ق        تط  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
خالد مأ.   

20 :مد        مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
عزوزأ.   

60تط       ق:    

 جغرافٌا بشرٌة
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 العالم العربً المعاصر    
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

  
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة  
عرابأ.   

29: ق       تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 تار.المغرب اإلسالمً
لخلفأ.   

62: ق          تط  

 النهضة األوربٌة
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
آٌت سوكًأ.   

07: ق          تط  

 تا.الجزائر الثقافً
بوطبةأ.   

48: ق          تط  

 تار. المغرب اإلسالمً 
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

الحدٌثتارٌخ الجزائر       
آٌت سوكًأ.   
20 :مد        مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    والتقٌٌمرئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثانـــــً    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تا.وحضا.مغرب قدٌم 

خالد مأ.   
09: ق         تط  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم 
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 تار.المغرب اإلسالمً  
بكايأ.   

68: ق          تط  

العالم  العالم المعاصر   
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

 تا.الجزائر الثقافً
شتواحأ.   

62: ق          تط  

 
 االثنـــــــٌن

 مصادر تارٌخ الجزائر   
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 النهضة األوربٌة 
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث 
آٌت سوكًأ.   

08: ق          تط  

 منهجٌة وتقن.بحث
بن عرابأ.   

62تط          ق:   

 تار. المغرب اإلسالمً
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة  
لبدانًأ.   

09: ق         تط  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث 
آٌت سوكًأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثالـــــث    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تار.المغرب اإلسالمً  

برٌكةأ.   
60: ق          تط  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 منهجٌة وتقن.بحث  
دعاشًأ.   

60تط       ق:   

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
خالد مأ.   

07: ق          تط  

 العالم المعاصر العالم 
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

  
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة  
موهوبأ.   

44: ق        تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 النهضة األوربٌة 
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
آٌت سوكًأ.   

07: ق          تط  

 تار. المغرب اإلسالمً
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 تا.الجزائر الثقافً  
بوطبةأ.   

64: ق          تط  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث 
آٌت سوكًأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الرابـــــع    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 منهجٌة وتقن.بحث 

جبريأ.   
60تط          ق:   

 تا.وحضا.مغرب قدٌم 
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

  
 

 جغرافٌا بشرٌة
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 تا.وحضا.مغرب قدٌم 
شهرةأ.   

66: ق          تط  

 العالم المعاصر العالم   
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

  
 االثنـــــــٌن

اإلسالمً تار.المغرب   
لخلفأ.   

26: ق          تط  

 لغة أجنبٌة
تاكلٌتأ.   

20: ق          تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 النهضة األوربٌة 
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تار. المغرب اإلسالمً   
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً
بوطبةأ.   

66: ق          تط  

 تا.الجزائر الثقافً
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث   
آٌت سوكًأ.   

08: ق          تط  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
آٌت سوكًأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الخامـــــس    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تا.وحضا.مغرب قدٌم   

خالد مأ.   
20 :مد          مح  

 تار.المغرب اإلسالمً
لخلفأ.   

06: ق          تط  

 جغرافٌا بشرٌة
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 منهجٌة وتقن.بحث 
راشًأ.   

64تط          ق:   

 العالم المعاصر العالم   
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

  
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة 
تاكلٌتأ.   

60: ق          تط  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
خالدأ.   

30: ق          تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 النهضة األوربٌة 
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تار. المغرب اإلسالمً   
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
آٌت سوكًأ.   

05: ق          تط  

 تا.الجزائر الثقافً
بوطبةأ.   

09: ق          تط  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
آٌت سوكًأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

السادس    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 منهجٌة وتقن.بحث  

بقرارأ.   
06تط          ق:   

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة  
عبعوبأ.   

66: ق       تط  

 تار.المغرب اإلسالمً
مقريأ.   

08: ق          تط  

 العالم المعاصر العالم 
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

  
 االثنـــــــٌن

 تا.وحضا.مغرب قدٌم  
سً الهاديأ.   

36: ق          تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 النهضة األوربٌة 
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافً  
واضحأ.   

45: ق          تط  

 تار. المغرب اإلسالمً
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث  
شتواحأ.   

60: ق          تط  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث 
آٌت سوكًأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

السابـــــع    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تا.وحضا.مغرب قدٌم   

خالد مأ.   
20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافً
لوصٌفأ.   

35: ق          تط  

 جغرافٌا بشرٌة
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة   
عبعوبأ.   

67: ق       تط  

 العالم المعاصر العالم 
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

  
 االثنـــــــٌن

 تار.المغرب اإلسالمً  
لخلفأ.  

62: ق          تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
زٌن العابدٌنأ.   
06: ق          تط  

 النهضة األوربٌة
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 منهجٌة وتقن.بحث  
حبٌشأ.   

09تط          ق:   

 تار. المغرب اإلسالمً
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
خلٌلأ.   

60: ق          تط  

 تا.الجزائر الثقافً
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث    
آٌت سوكًأ.   

20 :مد          مح  

 منهجٌة وتقن.بحث
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثامـــــن    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تار.المغرب اإلسالمً 

لخلفأ.   
44:ق          تط  

 لغة أجنبٌة
مرزوقنأ.   

27: ق       تط  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافٌا بشرٌة 
ناصريأ.     

20 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 منهجٌة وتقن.بحث   
عزةأ.   

09تط          ق:   

 العالم المعاصر العالم 
بودٌنة أ.  

20 مد:      مح  

 تارٌخ الجزائر الحدٌث
صحراويأ.   

ا64:ق          تط  

 
 االثنـــــــٌن

 تا.الجزائر الثقافً  
بخاخأ.   

06: ق          تط  

 مصادر تارٌخ الجزائر
عمٌمورأ.   

20 :مد       مح  

 تا.وحضا.مغرب قدٌم
خالدأ.   

60: ق          تط  

 النهضة األوربٌة
غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تار. المغرب اإلسالمً   
مقريأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافً 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الحدٌث    
آٌت سوكًأ.   

20 :مد          مح  

وتقن.بحثمنهجٌة   
حبٌشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول    الفوج:                                                         أالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الثورة التحرٌرٌة

كراغلأ.   
08: ق        تط  

 جغرافٌا اقتصادٌة
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق االسالمً 
غرزولأ.   

60تط          ق:   

 الثورة التحرٌرٌة 
لهاللًأ.   

20 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

السٌاسٌةتارٌخ النظم     
عزةأ.   

20 :مد      مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة 
دعاشًأ.   

66تط        ق:   

 ما قبل التارٌخ
سٌتواحأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 ما قبل التارٌخ  
كنديأ.   

67تط        ق:   

 المشرق العربً حدٌث
 أ. بن اعراب
09تط        ق:   

 المشرق العربً حدٌث
بن اعرابأ.   
20 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

20 :مد      مح  

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

20 :مد     مح  

     
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة   
لبدانًأ.   

07: ق        تط  

 الحوكمة وأخالقٌات م
سعداويأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً األول 0202/0203

الثانــــً    الفوج:                                                         أالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة 

ناصريأ.   
20 :مد      مح  

 الثورة التحرٌرٌة   
لهاللًأ.   

20 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

 المشرق االسالمً 
بولعراسأ.   

46تط          ق:   

 تارٌخ النظم السٌاسٌة
عزةأ.   

20 :مد        مح  

الثورة التحرٌرٌةتارٌخ    
شتواحأ.   

64: ق       تط  

 ما قبل التارٌخ
سٌتواحأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث 
جبريأ.   

65تط          ق:   

 المشرق العربً حدٌث  
بن اعرابأ.   
20 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

20 :مد      مح  

الخرائطعلم   
بن صفٌةأ.   

20 :مد     مح  

 ما قبل التارٌخ
راشًأ.   

66ق:     تط      

    
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة  
عٌشورأ.   

20: ق      تط  

 إنجاز مذكرة التخرج
بخاخأ.   

32تط       ق:   

 الحوكمة وأخالقٌات م
سعداويأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثالـــث    الفوج:                                                         أالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 المشرق العربً حدٌث

عبدالغفورأ.   
66تط      ق:   

 جغرافٌا اقتصادٌة
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة 
جبريأ.   

62تط        ق:   

 الثورة التحرٌرٌة 
لهاللًأ.   

20 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

 المشرق االسالمً
بولعراسأ.   

63تط       ق:   

 تارٌخ النظم السٌاسٌة 
عزةأ.   

20 :مد        مح  

 الثورة التحرٌرٌة
شتواحأ.   

64: ق         تط  

 ما قبل التارٌخ 
سٌتواحأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث    
بن اعرابأ.   
20 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

20 :مد      مح  

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

20 :مد     مح  

التارٌخ ما قبل   
راشًأ.   

66تط      ق:   

   
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة   
عٌشورأ.   

62: ق          تط  

 الحوكمة وأخالقٌات م
سعداويأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الرابـــع    الفوج:                                                         أالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 المشرق االسالمً

غرزولأ.   
64ق: تط         

 جغرافٌا اقتصادٌة
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 الثورة التحرٌرٌة 
لهاللًأ.   

06تط     ق:   

 الثورة التحرٌرٌة 
لهاللًأ.   

20 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة 
عبعوبأ.   

65: ق      تط  

 تارٌخ النظم السٌاسٌة
عزةأ.   

20 :مد        مح  

 ما قبل التارٌخ
العابدٌنزٌن أ.   

66تط     ق:   

 ما قبل التارٌخ 
سٌتواحأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث 
عبدالغفورأ.   

66تط       ق:   

 المشرق العربً حدٌث  
بن اعرابأ.   
20 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

20 :مد      مح  

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

20 :مد     مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة
عزةأ.   

35ق:    تط     

    
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقٌات م    
سعداويأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الخامـــس    الفوج:                                                         أالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة 

ناصريأ.   
20 :مد      مح  

 المشرق العربً حدٌث 
عمٌمورأ.   

08تط        ق:   

 الثورة التحرٌرٌة 
لهاللًأ.   

20 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

 تارٌخ النظم السٌاسٌة  
عزةأ.   

20 :مد        مح  

     الثورة التحرٌرٌة
كراغلأ.   

60: ق       تط  

 ما قبل التارٌخ
زٌن العابدٌنأ.   

34تط      ق:   

 ما قبل التارٌخ
سٌتواحأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات إعداد مذكرة 
بوعكازأ.   

32تط      ق:   

 المشرق العربً حدٌث  
بن اعرابأ.   
20 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

20 :مد      مح  

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

20 :مد     مح  

 المشرق االسالمً 
واديأ.   

63تط       ق:   

 لغة أجنبٌة 
لبدانًأ.   

63: ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقٌات م    
سعداويأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

السادس    الفوج:                                                         أالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة 

ناصريأ.   
20 :مد      مح  

 الثورة التحرٌرٌة
كراغلأ.   

62: ق        تط  

 الثورة التحرٌرٌة  
لهاللًأ.   

20 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

 تارٌخ النظم السٌاسٌة  
عزةأ.   

20 :مد        مح  

 ما قبل التارٌخ  
سٌتواحأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 المشرق االسالمً
بولعراسأ.   

40تط      ق:   

 المشرق العربً حدٌث
عمٌمورأ.   

40تط       ق:   

 ما قبل التارٌخ 
شهرةأ.   

06تط      ق:   

 المشرق العربً حدٌث
بن اعرابأ.   
20 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

20 :مد      مح  

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

20 :مد     مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة 
عزةأ.   

60ق:       تط    

 لغة أجنبٌة
لبدانًأ.  

62: ق        تط  

  
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقٌات م    
سعداويأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

السابــــــع    الفوج:                                                         أالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة 

ناصريأ.   
20 :مد      مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة
جبريأ.   

09تط        ق:   

 الثورة التحرٌرٌة  
لهاللًأ.   

20 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة
عبعوبأ.   

64: ق        تط  

 الثورة التحرٌرٌة
بن عبدالرحمانأ.   

64: ق       تط  

 تارٌخ النظم السٌاسٌة
عزةأ.   

20 :مد        مح  

قبل التارٌخما    
شهرةأ.   

62تط      ق:   

 ما قبل التارٌخ
سٌتواحأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

االسالمًالمشرق    
عمٌرةأ.   
36ق:   تط      

 المشرق العربً حدٌث
عمٌمورأ.   

08تط      ق:   

 المشرق العربً حدٌث 
بن اعرابأ.   
20 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

االسالمًالمشرق   
قٌشاحأ.   

20 :مد      مح  

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

20 :مد     مح  

     
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقٌات م    
سعداويأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول    الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة

ناصريأ.   
21 :مد     مح  

       
 األحــــــــــد

 ما قبل التارٌخ  
طوٌلأ.   

30تط       ق:   

 ما قبل التارٌخ
راشًأ.   

20 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث
عبدالغفورأ.   
20 :مد      مح  

 المشرق العربً حدٌث 
عبدالغفورأ.   

66تط          ق:   

 تا.النظم السٌاسٌة
جبريأ.   

20 :مد     مح  

   
 الثــــــالثاء

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

25 :مد     مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة
بن عرابأ.   

60تط       ق:   

 المشرق االسالمً
واديأ.   

20 :مد     مح  

 لغة أجنبٌة 
عمٌرةأ.   

64: ق      تط  

 الثورة التحرٌرٌة
صحراويأ.   

64: ق        تط  

 
 األربـــــعاء

االسالمًالمشرق     
قٌشاحأ.   

07تط         ق:   

 الثورة التحرٌرٌة 
شتواحأ.   

20 :مد        مح  

 الحوكمة وأخالقٌات م 
سعداويأ.   

22 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثانـــــــً   الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة

ناصريأ.   
21 :مد     مح  

 المشرق االسالمً 
بن النٌةأ.   

66تط         ق:   

     
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة  
عٌشورأ.  

64: ق        تط  

 ما قبل التارٌخ
راشًأ.   

20 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث
عبدالغفورأ.   
20 :مد      مح  

 ما قبل التارٌخ 
حمالتأ.   

8ق:تط         

 تا.النظم السٌاسٌة
جبريأ.   

20 :مد     مح  

 المشرق العربً حدٌث
بخاخأ.   

63تط       ق:   

  
 الثــــــالثاء

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

25 :مد     مح  

 المشرق االسالمً 
واديأ.   

20 :مد     مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة
دعاشًأ.   

06تط       ق:   

 الثورة التحرٌرٌة
صحراويأ.   

65: ق        تط  

  
 األربـــــعاء

 الثورة التحرٌرٌة   
شتواحأ.   

20 :مد        مح  

 الحوكمة وأخالقٌات م 
سعداويأ.   

22 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                    

ن. خلفة                                                                                                                                             

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

      قسم التارٌخ واآلثار                       

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثالـــــــث   الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة

ناصريأ.   
21 :مد     مح  

 ما قبل التارٌخ  
بن شعاللأ.   

09تط       ق:   

    
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة 
مرزوقنأ.   

39: ق        تط  

      الثورة التحرٌرٌة
لهاللًأ.   

63: ق       تط  

التارٌخ ما قبل  
راشًأ.   

20 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث
عبدالغفورأ.   
20 :مد      مح  

 المشرق العربً حدٌث
راببن عأ.   

09تط        ق:   

 تا.النظم السٌاسٌة 
جبريأ.   

20 :مد     مح  

   
 الثــــــالثاء

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

25 :مد     مح  

 المشرق االسالمً
واديأ.   

62تط        ق:   

 المشرق االسالمً
واديأ.   

20 :مد     مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة 
بن عرابأ.   

26تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

 الثورة التحرٌرٌة   
شتواحأ.   

20 :مد        مح  

 الحوكمة وأخالقٌات م 
سعداويأ.   

22 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الرابــــــع   الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة

ناصريأ.   
21 :مد     مح  

 الثورة التحرٌرٌة 
لهاللًأ.   

38: ق       تط  

     
 األحــــــــــد

 تقنٌات إعداد مذكرة 
عزةأ.   

06تط        ق:   

 ما قبل التارٌخ 
راشًأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق العربً حدٌث
لهاللًأ.   

68تط        ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث
عبدالغفورأ.   
20 :مد      مح  

 تا.النظم السٌاسٌة  
جبريأ.   

20 :مد     مح  

 ما قبل التارٌخ
بلحرشأ.   

60تط       ق:   

  
 الثــــــالثاء

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

25 :مد     مح  

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

66تط        ق:   

 المشرق االسالمً
واديأ.   

20 :مد     مح  

    
 األربـــــعاء

التحرٌرٌة الثورة     
شتواحأ.   

20 :مد        مح  

 لغة أجنبٌة
عٌشورأ.   

70: ق          تط  

 الحوكمة وأخالقٌات م
سعداويأ.   

22 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الخامــــــس   الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة

ناصريأ.   
21 :مد     مح  

       
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة 
عٌشورأ.   

67: ق        تط  

 ما قبل التارٌخ 
راشًأ.   

20 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث
عبدالغفورأ.   
20 :مد      مح  

 الثورة التحرٌرٌة 
بن عبدالرحمانأ.   

66: ق       تط  

 تا.النظم السٌاسٌة
جبريأ.   

20 :مد     مح  

 ما قبل التارٌخ
طوٌلأ.   

27تط      ق:   

  
 الثــــــالثاء

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

25 :مد     مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة
عزةأ.   

39تط      ق:   

 المشرق االسالمً
واديأ.   

20 :مد     مح  

 المشرق العربً حدٌث
العكروتأ.   

66تط        ق:   

   
 األربـــــعاء

التحرٌرٌة الثورة     
شتواحأ.   

20 :مد        مح  

 المشرق االسالمً
قٌشاحأ.   

60تط          ق:   

 الحوكمة وأخالقٌات م
سعداويأ.   

22 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

السادس   الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة

ناصريأ.   
21 :مد     مح  

 المشرق االسالمً    
بوقعدةأ.   

20تط          ق:   

  
 األحــــــــــد

 ما قبل التارٌخ   
راشًأ.   

20 :مد      مح  

 ما قبل التارٌخ
طوٌلأ.   

63تط       ق:   

  
 االثنـــــــٌن

العربً حدٌثالمشرق   
عبدالغفورأ.   
20 :مد      مح  

 المشرق العربً حدٌث 
بوعكازأ.   

60تط        ق:   

 تا.النظم السٌاسٌة
جبريأ.   

20 :مد     مح  

الثورة التحرٌرٌةتارٌخ   
فاٌدأ.   

66: ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

25 :مد     مح  

 تقنٌات إعداد مذكرة
دعاشًأ.   

06تط        ق:   

 المشرق االسالمً
واديأ.   

20 :مد     مح  

 تارٌخ الحركة الوطنٌة 
بوعبدهللاأ.   

66: ق          تط  

 لغة أجنبٌة
عمٌرةأ.   

66: ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 الثورة التحرٌرٌة   
شتواحأ.   

20 :مد        مح  

 الحوكمة وأخالقٌات م 
سعداويأ.   

22 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

السابـــــــع   الفوج:                                                         بالمجموعة:                                تارٌـــــــخالثالثة  السنة   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جغرافٌا اقتصادٌة

ناصريأ.   
21 :مد     مح  

 المشرق العربً حدٌث 
عمٌمورأ.   

65تط       ق:   

 المشرق االسالمً 
برٌكةأ.   

62تط        ق:   

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة
مرزوقنأ.   

38: ق        تط  

 ما قبل التارٌخ  
راشًأ.   

20 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 المشرق العربً حدٌث
عبدالغفورأ.   
20 :مد      مح  

 تا. الثورة التحرٌرٌة
بن عبدالرحمانأ.   
67: ق        تط  

 تا.النظم السٌاسٌة 
جبريأ.   

20 :مد     مح  

 ما قبل التارٌخ 
بلحرشأ.   

66تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 علم الخرائط
بن صفٌةأ.   

25 :مد     مح  

 المشرق االسالمً 
واديأ.   

20 :مد     مح  

إعداد مذكرة تقنٌات   
دعاشًأ.   

04تط          ق:   

  
 األربـــــعاء

 الثورة التحرٌرٌة   
شتواحأ.   

20 :مد        مح  

 الحوكمة وأخالقٌات م 
سعداويأ.   

22 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                                                   آثارالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ما قبل التارٌخ

ستواحأ.   
67تط        ق:   

 ما قبل التارٌخ
ستواحأ.   

01 :ق       مح  

 منهجٌة الحث األثري
بن شعاللأ.   

68تط        ق:   

حث األثريبمنهجٌة ال   
 أ. بن شعالل

03ق:           مح  

  
 األحــــــــــد

 تا.وآثار ب.لمغرب قد  
غربًأ.   

65تط        ق:   

 اللغة المتخصصة
عٌدأ.   

68تط        ق:   

 تا.وآثار ب.لمغرب قد
أونٌسأ.   

22 :ق        مح  

 علم المتاحف
طوالًأ.   

22 :ق        مح  

 
 االثنـــــــٌن

 مصطلحات أثرٌة   
غربًأ.   

20تط        ق:   

 الصٌانة والترمٌم
حمالتأ.   

64ق:        تط  

والترمٌم الصٌانة  
حمالتأ.   

03ق:         مح  

 
 الثــــــالثاء

 األطر القانونٌة 
طوالًأ.   

01 :ق       مح  

 تا.وآثار مغرب إسالم 
هاديأ.   

67تط        ق:   

 نصوص ومصادر
خلف هللاأ.   

63تط        ق:   

 تا.وآثار مغرب إسالم
هاديأ.   

02 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                     

ن. خلفة                                                                                                                                            

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

    الثانًالفوج:                                                                                                   آثارالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ما قبل التارٌخ 

ستواحأ.   
01 :ق       مح  

 ما قبل التارٌخ 
ستواحأ.   

43تط        ق:   

حث األثريبمنهجٌة ال  
 أ. بن شعالل

03ق:           مح  

  
 األحــــــــــد

 الصٌانة والترمٌم 
حمالتأ.   

63ق:        تط  

 منهجٌة الحث األثري 
بن شعاللأ.   

69تط        ق:   

 تا.وآثار ب.لمغرب قد
أونٌسأ.   

22 :ق        مح  

 علم المتاحف
طوالًأ.   

22 :ق        مح  

 
 االثنـــــــٌن

 اللغة المتخصصة
غربًأ.   

06تط        ق:   

 مصطلحات أثرٌة
غربًأ.   

06تط        ق:   

 تا.وآثار ب.لمغرب قد  
غربًأ.   

63تط        ق:   

 الصٌانة والترمٌم
حمالتأ.   

03ق:         مح  

 
 الثــــــالثاء

 األطر القانونٌة 
طوالًأ.   

20 :ق       مح  

 نصوص ومصادر 
خلف هللاأ.   

20تط        ق:   

 تا.وآثار مغرب إسالم
هاديأ.   

20تط        ق:   

 تا.وآثار مغرب إسالم
هاديأ.   

02 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                     

ن. خلفة                                                                                                                                            

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                                                                آثارالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
القدٌمةاآلثار    

عٌدأ.   
07ق:         تط  

 الصٌانة والترمٌم 
 أ. عرباوي

67ق:         تط  

 الصٌانة والترمٌم
عرباويأ.   

02 :ق         مح  

  
 األحــــــــــد

 علم اآلثار الوقائً
حمالتأ.   

00 :ق      مح  

 اآلثار والمحٌط 
عرباويأ.   

20 :ق       مح  

 اآلثار اإلسالمٌة
طوٌلأ.   

20 :ق      مح  

بحث حلقات  
طوالً حمزةأ.   
07ق:       تط  

  
 االثنـــــــٌن

 ما قبل التارٌخ
 أ. قندي

06تط        ق:   

 ما قبل التارٌخ
قنديأ.   

23 :ق       مح  

 المخدرات والمجتمع  
حبوسةأ.   

45تط        ق:   

 المخدرات والمجتمع
حبوسةأ.   

02 :ق          مح  

 
 الثــــــالثاء

 حلقات بحث 
هاديأ.   

21 :ق      مح  

 اآلثار اإلسالمٌة
الًأ. طو  

67ق:           تط  

 اآلثار القدٌمة 
 أ. محمد الشرٌف

01مح       :   

  
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                                            آثار قــدٌمــة 0ماســـــــترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الفسٌفساء فً المغرب  

يعرباوأ.   
23 :ق     مح  

 الكتابات الالتٌنٌة 
 أ. خاشة

06ق:         تط  

 الكتابات الالتٌنٌة
خاشةأ.   

20 :ق        مح  

 
 األحــــــــــد

 اللغة األجنبٌة  
خاشةأ.   

62تط        ق:   

 الفسٌفساء فً المغرب
خاشةأ.   

62تط        ق:   

نصوص ومصادر أدبٌة 
 أ. سً الهادي

05ق:           تط  

 نصوص ومصادر أدبٌة
سً الهاديأ.   

23 :ق          مح  

 
 االثنـــــــٌن

 العمارة الرومانٌة
 أ. محمد الشرٌف

46تط      ق:   

 العمارة الرومانٌة
محمد الشرٌفأ.   

10 :ق      مح  

 االتصال 
 أ. طوٌل العٌدي

01تط        ق:   

 المؤسسات اإلدارٌة 
عٌدأ.   

22 :ق      مح  

 
 الثــــــالثاء

 العمارة والطقوس  
عٌدأ.   

05ق:         تط  

 منهجٌة البحث التارٌخً
قنديأ.   

75تط          ق:   

منهجٌة البحث 
 التارٌخً

كنديأ.   
23مح        ق:   

 العمارة والطقوس
محمد الشرٌفأ.   

23 :ق        مح  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



 

2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                                            آثار قــدٌمــة  0ماســـــــترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد
       

 االثنـــــــٌن
 حلقة بحث    

بن صفٌةأ.   
20مح       ق:   

  
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                       القدٌمالمغرب حضارات وتارٌخ    0ماســـــــترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 المظاهر الحضارٌة  

خلفةأ.   
50تط      ق:   

 لغة التخصص
خاشةأ.   

69ق:           تط  

 المعتقدات الدٌنٌة
خلفةأ.   

00 :ق        مح  

المغرببالد   تارٌخ  
أونٌسأ.   

22 :ق        مح  

  
 األحــــــــــد

المغرببالد تارٌخ   
سً الهاديأ.   

05تط      ق:   

ٌةجاطالقرالحضارة   
 أ. خالد

05تط        ق:   

ٌةجاطالقرالحضارة   
خالدأ.   

23 :ق        مح  

 وسائط االتصال 
طوٌلأ.   

60تط         ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 استوغرافٌة المغرب 
 أ. خلفة

38تط        ق:   

 استوغرافٌة المغرب
خلفةأ.   

52 :ق        مح  

 دراسة نقدٌة للمصادر
مسعًأ.   

65تط        ق:   

 الحٌاة االجتماعٌة بالمغرب
مسعًأ.   

03 :ق        مح  

  
 الثــــــالثاء

 الحٌاة االجتماعٌة بالمغرب   
مسعًأ.   

08تط        ق:   

 دراسة نقدٌة للمصادر
 أ. مسعً

22مح        ق:   

 المظاهر الحضارٌة 
 أ. بلحرش

03ق:        مح  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                              تارٌخ وحضارات المغرب القدٌم   0ماســـــــترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 حلقة بحث    

 أ. خلفة
01ق:  مح        

  
 األحــــــــــد

       
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

       
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                      تارٌخ المغرب العربً المعاصر   0ماســـــــترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 وسائط االتصال

 أ. عدالة
09تط        ق:  

تارٌخ الصحافة 
 بالمغرب

كراغلأ.   
25 :ق       مح  

 تارٌخ المغرب األقصى 
بودٌنةأ.   

53تط         ق:   

 تارٌخ المغرب األقصى
بودٌنةأ.   

23 :ق        مح  

التارٌخً منهجٌة البحث  
لوصٌفأ.   

25 :ق          مح  

 
 األحــــــــــد

      
 

 االثنـــــــٌن

 تارٌخ مورٌتانٌا
العكروتأ.   

25 :ق          مح  

تارٌخ تونس  
 المعاصرة

بوعبدهللاأ.   
25 :ق        مح  

التارٌخً منهجٌة البحث  
 أ. لوصٌف
63تط          ق:   

 تارٌخ تونس المعاصرة
 أ. بوعبدهللا

26ق:           تط  

  

 الثـــــالثاء

مورٌتانٌاتارٌخ     
العكروتأ.   

60تط        ق:   

 اللغة األجنبٌة
اعمٌرةأ.   

09تط          ق:   

 نصوص تارٌخٌة
 أ. كعوان

26تط          ق:   

  
 األربـــــعاء

 نصوص تارٌخٌة   
كعوانأ.   

25 :ق          مح  

 تارٌخ الجزائر المعاص
 أ. فاٌد

25ق:           مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 أ. فاٌد

05ق:           تط  

 
 الخـمـٌــس

    مصلحة التعلٌم والتقٌٌمرئٌس                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثانً   الفوج:                                                                      تارٌخ المغرب العربً المعاصر   0ماســـــــترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
تارٌخ الصحافة  

 بالمغرب
كراغلأ.   

25 :ق       مح  

تارٌخ المغرب 
 األقص

بودٌنةأ.  
03تط         ق:   

 وسائط االتصال
 أ. عدالة

64تط        ق:   

 تارٌخ المغرب األقصى
بودٌنةأ.   

23 :ق        مح  

 منهجٌة البحث التارٌخً
لوصٌفأ.   

25 :ق          مح  

 
 األحــــــــــد

      
 

 االثنـــــــٌن

 تارٌخ مورٌتانٌا
العكروتأ.   

25 :ق          مح  

 تارٌخ مورٌتانٌا
العكروتأ.   

66تط        ق:   

تارٌخ تونس 
 المعاصرة

بوعبدهللاأ.   
25 :ق        مح  

الجزائر المعاصرتارٌخ   
 أ. فاٌد

29ق:           تط  

التارٌخً منهجٌة البحث  
 أ. لوصٌف
66تط          ق:   

  

 الثـــــالثاء

 اللغة األجنبٌة  
عمٌرةأ.   

09تط        ق:   

 نصوص تارٌخٌة
 أ. كعوان

04تط          ق:   

 تارٌخ تونس المعاصرة
 أ. بوعبدهللا

69ق:           تط  

  
 األربـــــعاء

 نصوص تارٌخٌة   
كعوانأ.   

25 :ق          مح  

 تارٌخ الجزائر المعاص
 أ. فاٌد

25مح          ق:   

  
 الخـمـٌــس

    مصلحة التعلٌم والتقٌٌمرئٌس                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                    قسم التارٌخ واآلثار         

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                      تارٌخ المغرب العربً المعاصر   0ماســـــــترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد
      

 
 االثنـــــــٌن

       

 الثـــــالثاء
 الملتقٌات  

 أ. كعوان
51مح     ق:   

    
 األربـــــعاء

       
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثانً   الفوج:                                                                      تارٌخ المغرب العربً المعاصر   0ماســـــــترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد
      

 
 االثنـــــــٌن

       

 الثـــــالثاء
 الملتقٌات  

 أ. كعوان
51مح     ق:   

    
 األربـــــعاء

       
 الخـمـٌــس

    مصلحة التعلٌم والتقٌٌم رئٌس                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                      تارٌخ الغرب اإلسالمً فً العصر الوسٌط   0ماســـــــترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
تارٌخ النظم فً الغرب 

 اإلسالمً
دةعبوقأ.   

25 :ق       مح  

 علم المخطوط العربً
النٌةبن أ.   

05 :ق        مح  

 وسائط االتصال
 أ. عدالة
64تط       ق:   

تمع الغرب مج
اإلسالمً           

برٌكةأ.   
02 :ق       مح  

   
 األحــــــــــد

 االثنـــــــٌن      
التارٌخ السٌاسً  

ندلسلأل  
 أ. حموم

07تط          ق:   

التارٌخ السٌاسً 
ندلسلأل  
حمومأ.   

23 :ق        مح  

عالقات الغرب 
 اإلسالمً

 أ. بولعراس
05تط         ق:   

 عالقات الغرب اإلسالمً 
بولعراسأ.   

23 :ق         مح  

 

 الثـــــالثاء

مجتمع الغرب  
             اإلسالمً 
 أ. برٌكة

63تط          ق:   

تقنٌات البحث 
 التارٌخً
 أ. مقري

63تط          ق:   

علم المخطوط 
 العربً

النٌةأ. بن   
62تط        ق:   

 نصوص أجنبٌة 
العكروتأ.   

03تط          ق:   

 
 األربـــــعاء

النشاط الحرفً   
             والتجاري
 أ. بكاي

63تط          ق:   

حرفً والتجاريالنشاط ال   
بكايأ.   

05 :ق        مح  

 تقنٌات البحث التارٌخً
 أ. قٌشاح

05مح          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثانً   الفوج:                                                                      تارٌخ الغرب اإلسالمً فً العصر الوسٌط   0ماســـــــترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
تارٌخ النظم فً الغرب 

 اإلسالمً
بوقعدةأ.   

25 :ق       مح  

 علم المخطوط العربً
بن النٌةأ.   

05 :ق        مح  

مجتمع الغرب  
اإلسالمً           

برٌكةأ.       
02 :ق       مح  

 وسائط االتصال
 أ. عدالة
82تط       ق:   

  
 األحــــــــــد

 االثنـــــــٌن      
التارٌخ السٌاسً   

 لألندلس
حمومأ.   

23 :ق        مح  

التارٌخ السٌاسً 
ندلسلأل  

 أ. حموم
35تط          ق:   

 عالقات الغرب اإلسالمً
 أ. بولعراس
05تط         ق:   

 عالقات الغرب اإلسالمً
بولعراسأ.   

23 :ق         مح  

 

 الثـــــالثاء

 علم المخطوط العربً  
 أ. بن النٌة

64تط        ق:   

مجتمع الغرب 
          اإلسالمً 

أ. برٌكة     
65تط          ق:   

 تقنٌات البحث التارٌخً
 أ. مقري

09تط          ق:   

 نصوص أجنبٌة
العكروتأ.   

03تط          ق:   

 
 األربـــــعاء

النشاط الحرفً    
           والتجاري

أ. بكاي    
63تط          ق:   

 النشاط الحرفً والتجاري
بكايأ.   

05 :ق        مح  

 تقنٌات البحث التارٌخً
 أ. قٌشاح

05مح          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

األول   الفوج:                                                                      تارٌخ الغرب اإلسالمً فً العصر الوسٌط   0ماســـــــترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الملتقٌات   

 أ. بن النٌة
00مح       ق:   

   
 األحــــــــــد

    
 

 االثنـــــــٌن  

       

 الثـــــالثاء
       

 األربـــــعاء
       

 الخـمـٌــس
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم التارٌخ واآلثار                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الـثانـــً 0202/0203

الثانً   الفوج:                                                                      تارٌخ الغرب اإلسالمً فً العصر الوسٌط   0ماســـــــترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الملتقٌات   

 أ. بن النٌة
00مح       ق:   

   
 األحــــــــــد

    
 

 االثنـــــــٌن  

       

 الثـــــالثاء
       

 األربـــــعاء
       

 الخـمـٌــس
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  


