
2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
أوروبا في العصور   

 الوسطى
لخلفأ.   

20 :مد       مح  

 منهجية وتقن.بحث 
عدالةأ.   
80ق:  تط      

  
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  
02 مد:          مح  

 تا.وحضا.مغرب قديم 
راشيأ.   

71: ق          تط  

 منهجية وتقن.بحث
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافي
ماضيأ.   

08: ق          تط  

 فلسفة التاريخ
العايبأ.   

20 :مد     مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبية   
عرابأ.   

70: ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافيا طبيعية 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

    
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

 صدر اإلسالم
حمومأ.   

20 :مد          مح  

 المغرب عربي حديث
خليلأ.   

18: ق        تط  

 صدر اإلسالم
 أ. حموم

17: ق          تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                                      المجموعة:  أ                                                       الفوج: الثانـــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
في العصور أوروبا   

 الوسطى
لخلفأ.   

20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافي
لوصيفأ.   

18: ق          تط  

    
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  
02 مد:          مح  

 منهجية وتقن.بحث
عزوزأ.   

33تط        ق:   

 منهجية وتقن.بحث 
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

التاريخفلسفة    
العايبأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبية
تامهاشتأ.   

71: ق        تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

80: ق          تط  

    
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

طبيعية جغرافيا   
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

    
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

 صدر اإلسالم
حمومأ.   

20 :مد          مح  

 صدر اإلسالم
 أ. حموم

08: ق         تط  

 المغرب عربي حديث
خليلأ.   

08: ق          تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                                 المجموعة:  أ                                                             الفوج: الثالـــــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
في العصور  أوروبا  

 الوسطى
لخلفأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
عميرةأ.   

73ق:  تط        

    
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  
02 مد:          مح  

 صدر اإلسالم 
مقريأ.   

18: ق        تط  

 منهجية وتقن.بحث
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

 فلسفة التاريخ 
العايبأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

80: ق          تط  

 لغة أجنبية  
تامهاشتأ.   

80: ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافيا طبيعية 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

ا.الجزائر الثقافيت   
ماضيأ.   

88: ق          تط  

 المغرب عربي حديث
خليلأ.   

08: ق        تط  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

 صدر اإلسالم
حمومأ.   

20 :مد          مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                    قسم التاريخ واآلثار         

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                         المجموعة:  أ                                                                     الفوج: الرابـــــع   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 منهجية وتقن.بحث 

بقرارأ.   
68تط      ق:   

أوروبا في العصور 
 الوسطى

لخلفأ.   
20 :مد          مح  

     
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  
02 مد:          مح  

 المغرب عربي حديث 
بودينةأ.   

08: ق          تط  

 منهجية وتقن.بحث
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

 فلسفة التاريخ 
العايبأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

 صدر اإلسالم  
 أ. حموم

11: ق          تط  

 لغة أجنبية 
تامهاشتأ.   

81: ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافيا طبيعية 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 تا.الجزائر الثقافي
ماضيأ.   

76: ق          تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم
راشيأ.   

88: ق          تط  

  
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

اإلسالمصدر   
حمومأ.   

20 :مد          مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                    قسم التاريخ واآلثار         

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                         المجموعة:  أ                                                                  الفوج: الخامــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 المغرب عربي حديث

دحدحأ.   
18: ق          تط  

أوروبا في العصور  
 الوسطى

لخلفأ.   
20 :مد          مح  

     
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  
02 مد:          مح  

 صدر اإلسالم
مقريأ.   

08: ق        تط  

 منهجية وتقن.بحث 
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

 فلسفة التاريخ 
العايبأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

 تا.وحضا.مغرب قديم  
سيتواحأ.   

21: ق        تط  

   
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

70تط          ق:   

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 لغة أجنبية 
سبتيأ.   

80: ق        تط  

 تا.الجزائر الثقافي
ماضيأ.   

08: ق          تط  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

 صدر اإلسالم
حمومأ.   

20 :مد          مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                    قسم التاريخ واآلثار         

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                    المجموعة:  أ                                                                           الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
أوروبا في العصور   

 الوسطى
لخلفأ.   

20 :مد          مح  

     
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  
02 مد:          مح  

 تا.الجزائر الثقافي 
ماضيأ.   

08: ق          تط  

وتقن.بحثمنهجية   
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

 المغرب عربي حديث
صحراويأ.   

68: ق        تط  

 فلسفة التاريخ
العايبأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث   
خالدأ.   

08ق:   تط        

 لغة أجنبية
عرابأ.   

80: ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 تا.وحضا.مغرب قديم
مسعيأ.   

81: ق          تط  

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 صدر اإلسالم  
مقريأ.   

21: ق        تط  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

اإلسالمصدر   
حمومأ.   

20 :مد          مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                المجموعة:  أ                                                                             الفوج: السابـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
أوروبا في العصور   

 الوسطى
لخلفأ.   

20 :مد          مح  

 صدر اإلسالم
بوقعدةأ.   

77: ق        تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم
سي الهاديأ.   
13: ق        تط   

  
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  
02 مد:          مح  

 منهجية وتقن.بحث  
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

 فلسفة التاريخ 
العايبأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

 المغرب عربي حديث 
جبريأ.   

14: ق          تط  

 منهجية وتقن.بحث
خالدأ.   

87تط        ق:   

   
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافيا طبيعية 
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 لغة أجنبية  
سبتيأ.   

10: ق        تط  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

اإلسالمصدر   
حمومأ.   

20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافي
كعوانأ.   

48: ق        تط  

  
 الخـمـيــس

    والتقييمرئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                المجموعة:  أ                                                                             الفوج: الثامـــــن    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
أوروبا في العصور   

 الوسطى
لخلفأ.   

20 :مد          مح  

 تا.وحضا.مغرب قديم
سي الهاديأ.   
71: ق        تط  

 صدر اإلسالم  
بوقعدةأ.   

78: ق       تط  

 
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر
بن عبدالرحمان أ.  

02 مد:       مح  

 منهجية وتقن.بحث  
ماضيأ.   

20 :مد          مح  

 فلسفة التاريخ 
العايبأ.   

20 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
طويلأ.   

20 :مد          مح  

      
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
حبيشأ.   

20 :مد        مح  

 تا.الجزائر الثقافي
بشير شريفأ.   
48: ق       تط  

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد      مح  

 المغرب عربي حديث
خليلأ.   

71: ق        تط  

   
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
خليلأ.   

20 :مد       مح  

 صدر اإلسالم
حمومأ.   

20 :مد         مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

80تط       ق:   

 لغة أجنبية
تاكليتأ.   

80: ق      تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تا.وحضا.مغرب قديم  

خالد مأ.   
80: ق        تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم
خالد مأ.   

20 :مد        مح  

 منهجية وتقن.بحث
عزوزأ.   

78تط       ق:    

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد       مح  

 
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر    
بودينة أ.  

02 مد:       مح  

  
 االثنـــــــين

 فلسفة التاريخ   
العايبأ.   

20 :مد     مح  

 صدر اإلسالم
حمومأ.   

72: ق       تط  

أوروبا في العصور 
 الوسطى

غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 المغرب عربي حديث
سوكيآيت أ.   
18: ق        تط  

 تا.الجزائر الثقافي
بوطبةأ.   

10: ق        تط  

 صدر اإلسالم 
مقريأ.   

20 :مد       مح  

 تا.الجزائر الثقافي 
بوطبةأ.   

20 :مد       مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية   
عرابأ.   

80: ق        تط  

 المغرب عربي حديث
آيت سوكيأ.   
20 :مد        مح  

وتقن.بحثمنهجية   
حبيشأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الثانـــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 صدر اإلسالم

بقرارأ.   
78: ق       تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم
خالد مأ.   

80: ق         تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم 
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافيا طبيعية  
ناصريأ.   

20 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر    
بودينة أ.  

02 مد:          مح  

 منهجية وتقن.بحث
عزوزأ.   

74تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

 فلسفة التاريخ   
العايبأ.   

20 :مد     مح  

أوروبا في العصور  
 الوسطى

غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي
بشير شريفأ.   
08: ق        تط  

 المغرب عربي حديث
آيت سوكيأ.   
08: ق        تط  

 لغة أجنبية
تاكليتأ.   

72: ق       تط  

 صدر اإلسالم
مقريأ.   

20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافي 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث    
آيت سوكيأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الثالـــــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 منهجية وتقن.بحث 

عزوزأ.   
37تط       ق:   

 تا.وحضا.مغرب قديم 
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

  
 

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 تا.وحضا.مغرب قديم   
خالد مأ.   

81: ق        تط  

المعاصرالعالم   
بودينة أ.  

02 مد:          مح  

  
 االثنـــــــين

 صدر اإلسالم 
حمومأ.   

81: ق       تط  

 لغة أجنبية
تامهاشتأ.   

11: ق       تط  

 فلسفة التاريخ
العايبأ.   

20 :مد     مح  

أوروبا في العصور  
 الوسطى

غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 المغرب عربي حديث  
آيت سوكيأ.   
11: ق        تط  

 صدر اإلسالم
مقريأ.   

20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافي 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 تا.الجزائر الثقافي  
عبدالغفورأ.   
16: ق      تط  

 المغرب عربي حديث 
آيت سوكيأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الرابـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 منهجية وتقن.بحث 

جبريأ.   
78تط        ق:   

 تا.وحضا.مغرب قديم 
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

  
 

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 تا.وحضا.مغرب قديم 
شهرةأ.   

77: ق          تط  

المعاصرالعالم     
بودينة أ.  

02 مد:          مح  

  
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية  
بوهديلأ.   

28: ق        تط  

 فلسفة التاريخ
العايبأ.   

20 :مد     مح  

أوروبا في العصور  
 الوسطى

غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 صدر اإلسالم   
مقريأ.   

20 :مد          مح  

الثقافي تا.الجزائر  
بوطبةأ.   

77: ق        تط  

 تا.الجزائر الثقافي
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 صدر اإلسالم  
حمومأ.   

86: ق        تط  

 المغرب عربي حديث
آيت سوكيأ.   

08: ق          تط  

 المغرب عربي حديث
آيت سوكيأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الخامـــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 منهجية وتقن.بحث  

عزوزأ.   
71تط        ق:   

 تا.وحضا.مغرب قديم
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

  
 

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر    
بودينة أ.  

02 مد:          مح  

  
 االثنـــــــين

 تا.وحضا.مغرب قديم
خالدأ.   

80: ق        تط  

 لغة أجنبية
بوهديلأ.   

78: ق        تط  

 فلسفة التاريخ 
العايبأ.   

20 :مد     مح  

 فلسفة التاريخ 
عميرةأ.   

20 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 صدر اإلسالم   
مقريأ.   

20 :مد          مح  

 صدر اإلسالم
بريكةأ.   

80: ق       تط  

أوروبا في العصور 
 الوسطى

غرزولأ.   
20 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث  
آيت سوكيأ.   
84: ق        تط  

 تا.الجزائر الثقافي
عبدالغفورأ.   
80: ق       تط  

 المغرب عربي حديث
آيت سوكيأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 المغرب عربي حديث  

بقرارأ.   
86: ق       تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

  
 

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 تا.وحضا.مغرب قديم 
سي الهاديأ.   
72: ق        تط  

 لغة أجنبية
بوهديلأ.   

76: ق       تط  

 صدر اإلسالم
مقريأ.   

80: ق        تط  

 العالم المعاصر
بودينة أ.  

02 مد:          مح  

  
 االثنـــــــين

 فلسفة التاريخ   
العايبأ.   

20 :مد     مح  

أوروبا في العصور  
 الوسطى

غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 تا.الجزائر الثقافي  
دحدحأ.   

14: ق          تط  

 صدر اإلسالم
مقريأ.   

20 :مد          مح  

الثقافي تا.الجزائر   
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 منهجية وتقن.بحث   
حبيشأ.   

78تط        ق:   

 المغرب عربي حديث
آيت سوكيأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: السابـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تا.وحضا.مغرب قديم   

خالد مأ.   
20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافي
لوصيفأ.   

88: ق          تط  

 جغرافيا طبيعية
ناصريأ.   

20 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 تا.وحضا.مغرب قديم 
زين العابدينأ.   
78: ق         تط  

 لغة أجنبية 
تامهاشتأ.   

71: ق        تط  

 العالم المعاصر
بودينة أ.  

02 مد:          مح  

  
 االثنـــــــين

 فلسفة التاريخ   
العايبأ.   

20 :مد     مح  

 صدر اإلسالم
لخلفأ.   

11: ق        تط  

أوروبا في العصور 
 الوسطى

غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

وتقن.بحثمنهجية     
بشير شريفأ.   

80تط        ق:   

 صدر اإلسالم
مقريأ.   

20 :مد          مح  

 المغرب عربي حديث
خليلأ.   

78: ق       تط  

 تا.الجزائر الثقافي
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث    
آيت سوكيأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الثامـــــن    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 صدر اإلسالم 

لخلفأ.   
11: ق      تط  

 لغة أجنبية
سبتيأ.   

21: ق      تط  

 تا.وحضا.مغرب قديم
خالد مأ.   

20 :مد          مح  

 جغرافيا طبيعية 
ناصريأ.   

20 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 العالم المعاصر    
بودينة أ.  

02 مد:          مح  

 المغرب عربي حديث
صحراويأ.   
17: ق       تط  

 
 االثنـــــــين

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

73تط      ق:   

 تا.وحضا.مغرب قديم
خالدأ.   

84: ق       تط  

 تا.الجزائر الثقافي
لوصيفأ.   

86: ق        تط  

 فلسفة التاريخ
العايبأ.   

20 :مد     مح  

 أوروبا في العصور 
 الوسطى

غرزولأ.   

20 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 صدر اإلسالم   
مقريأ.   

20 :مد          مح  

 تا.الجزائر الثقافي 
بوطبةأ.   

20 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 المغرب عربي حديث    
آيت سوكيأ.   

20 :مد          مح  

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  أ                                                        الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
يةتاريخ الحركة الوطن  

كراغلأ.   
08: ق        تط  

حرتاريخ إفريقيا ج.ص  
دعاشيأ.   

20 :مد     مح  

 المشرق االسالمي 
غرزولأ.   

78تط       ق:   

ةتاريخ الحركة الوطني   
لهالليأ.   

20 :مد       مح  

  
 األحــــــــــد

 أوروبا واألمريكيتان  
عزةأ.   

20 :مد        مح  

رةقضايا عربية معاص  
 أ. عدالة

77تط        ق:   

ةقضايا عربية معاصر   
أبوجزرأ.   

20 :مد        مح  

 
 االثنـــــــين

 دراسة نقدية  
بوعكازأ.   

20 :مد      مح  

ثالمشرق العربي حدي  
 أ. بن اعراب
08تط        ق:   

 المشرق العربي حديث
بن اعرابأ.   
20 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمي
قيشاحأ.   

20 :مد      مح  

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

20 :مد       مح  

 دراسة نقدية
دعاشيأ.   

86تط       ق:   

    
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية   
تاكليتأ.   

81: ق      تط  

 الحوكمة وأخالقيات م
عدالأ.   

20 :مد        مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  أ                                                        الفوج: الثانــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
حرتاريخ إفريقيا ج.ص   

دعاشيأ.   
20 :مد          مح  

ةتاريخ الحركة الوطني     
لهالليأ.   

20 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 المشرق االسالمي 
بولعراسأ.   

17تط        ق:   

 أوروبا واألمريكيتان
عزةأ.   

20 :مد          مح  

ةقضايا عربية معاصر    
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

 
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي   
جبريأ.   

74تط       ق:   

 دراسة نقدية
بوعكازأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق العربي حديث 
بن اعرابأ.   
20 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمي
قيشاحأ.   

20 :مد      مح  

الفكر االجتماعيتا.  
حفيظيأ.   

20 :مد        مح  

رةقضايا عربية معاص  
زةأ. ع  

77تط        ق:   

    
 األربـــــعاء

يةتاريخ الحركة الوطن   
شتواحأ.   

78: ق        تط  

 دراسة نقدية 
بشير شريفأ.   

32تط       ق:   

 الحوكمة وأخالقيات م
عدالأ.   

20 :مد        مح  

 لغة أجنبية
.....أ.   

77: ق          تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  أ                                                        الفوج: الثالـــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
ثالمشرق العربي حدي  

واضحأ.   
77تط       ق:   

حرتاريخ إفريقيا ج.ص  
دعاشيأ.   

20 :مد          مح  

 دراسة نقدية 
جبريأ.   

27تط        ق:   

ةتاريخ الحركة الوطني   
لهالليأ.   

20 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 المشرق االسالمي
بولعراسأ.   

37تط       ق:   

 أوروبا واألمريكيتان 
عزةأ.   

20 :مد          مح  

ةقضايا عربية معاصر    
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

 
 االثنـــــــين

 دراسة نقدية  
بوعكازأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق العربي حديث 
بن اعرابأ.   
20 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

االسالميالمشرق   
قيشاحأ.   

20 :مد      مح  

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

20 :مد       مح  

ةقضايا عربية معاصر    
عزةأ.   

88تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

يةتاريخ الحركة الوطن    
شتواحأ.   

78: ق       تط  

 لغة أجنبية
.....أ.   

72: ق       تط  

 الحوكمة وأخالقيات م
عدالأ.   

20 :مد        مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  أ                                                        الفوج: الرابـــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
حرتاريخ إفريقيا ج.ص   

دعاشي أ.   
20 :مد          مح  

 المشرق االسالمي
غرزولأ.   

87تط        ق:   

يةتاريخ الحركة الوطن  
لهالليأ.   

86: ق       تط  

ةتاريخ الحركة الوطني   
لهالليأ.   

20 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

أجنبية لغة   
بوهديلأ.   

74: ق        تط  

 أوروبا واألمريكيتان
عزةأ.   

20 :مد          مح  

ةقضايا عربية معاصر    
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

 
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
واضحأ.   

77تط       ق:   

 دراسة نقدية 
بوعكازأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق العربي حديث 
اعراببن أ.   
20 :مد       مح  

 دراسة نقدية
بوعكازأ.   

77تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمي
قيشاحأ.   

20 :مد      مح  

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

20 :مد        مح  

رةقضايا عربية معاص   
زةأ. ع  

80تط        ق:   

   
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقيات م    
عدالأ.   

20 :مد        مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  أ                                                        الفوج: الخامـــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
حرتاريخ إفريقيا ج.ص   

دعاشيأ.   
20 :مد          مح  

رةقضايا عربية معاص  
دالةأ. ع  

77تط        ق:   

ةتاريخ الحركة الوطني    
لهالليأ.   

20 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 أوروبا واألمريكيتان  
عزةأ.   

20 :مد          مح  

يةتاريخ الحركة الوطن  
كراغلأ.   

80: ق        تط  

ةقضايا عربية معاصر   
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

 
 االثنـــــــين

 دراسة نقدية 
بوعكازأ.   

86تط       ق:   

 دراسة نقدية
بوعكازأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق العربي حديث 
بن اعرابأ.   
20 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمي
قيشاحأ.   

20 :مد      مح  

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

20 :مد        مح  

 المشرق االسالمي 
واديأ.   

37تط        ق:   

 لغة أجنبية 
تاكليتأ.   

73: ق      تط  

 
 األربـــــعاء

ثالمشرق العربي حدي     
الغكروتأ.   

71تط        ق:   

 الحوكمة وأخالقيات م
عدالأ.   

20 :مد        مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  أ                                                        الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
حرتاريخ إفريقيا ج.ص   

دعاشيأ.   
20 :مد          مح  

يةتاريخ الحركة الوطن  
كراغلأ.   

72: ق       تط  

ثالمشرق العربي حدي  
واضحأ.   

80تط       ق:   

ةتاريخ الحركة الوطني   
لهالليأ.   

20 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

واألمريكيتان أوروبا    
عزةأ.   

20 :مد          مح  

رةقضايا عربية معاص  
زةأ. ع  

78تط       ق:   

ةقضايا عربية معاصر   
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

 
 االثنـــــــين

 دراسة نقدية
بوعكازأ.   

27تط       ق:   

 المشرق االسالمي
بولعراسأ.   

28تط       ق:   

 دراسة نقدية
بوعكازأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق العربي حديث 
بن اعرابأ.   
20 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمي
قيشاحأ.   

20 :مد      مح  

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

20 :مد        مح  

 لغة أجنبية  
تاكليتأ.  

72: ق        تط  

  
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقيات م    
عدالأ.   

20 :مد        مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  أ                                                        الفوج: السابــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
حرتاريخ إفريقيا ج.ص   

دعاشيأ.   
20 :مد          مح  

 دراسة نقدية
جبريأ.   

80تط       ق:   

ةتاريخ الحركة الوطني    
لهالليأ.   

20 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبية
بوهديلأ.   

71: ق       تط  

يةتاريخ الحركة الوطن  
بن عبدالرحمانأ.   
72: ق        تط  

 أوروبا واألمريكيتان
عزةأ.   

20 :مد          مح  

ةقضايا عربية معاصر   
زةأ. ع  

72تط        ق:   

ةقضايا عربية معاصر  
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

 
 االثنـــــــين

 دراسة نقدية  
بوعكازأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق االسالمي
بولعراسأ.   

84تط       ق:   

 المشرق العربي حديث
بن اعرابأ.   
20 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

 المشرق االسالمي
قيشاحأ.   

20 :مد      مح  

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

20 :مد      مح  

ثالمشرق العربي حدي   
العكروتأ.   
81ق:      تط    

   
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقيات م    
عدالأ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا واألمريكيتان

بن عليأ.   
21 :مد        مح  

حرتاريخ إفريقيا ج.ص    
دعاشيأ.   

20 :مد        مح  

 المشرق االسالمي
بن النيةأ.   

37تط        ق:    

  
 األحــــــــــد

رةقضايا عربية معاص     
أبوجزرأ.   

20 :مد        مح  

   
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

20 :مد          مح  

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

76تط        ق:   

 دراسة نقدية 
جبريأ.   

20 :مد      مح  

ةقضايا عربية معاصر  
أبوجزرأ.   

74تط        ق:   

  
 الثــــــالثاء

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

25 :مد      مح  

 المشرق االسالمي 
واديأ.   

20 :مد       مح  

 لغة أجنبية 
عرابأ.   

71: ق       تط  

ةتاريخ الحركة الوطني  
صحراويأ.   
71: ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 دراسة نقدية  
حبيشأ.   

80تط       ق:   

ةتاريخ الحركة الوطني  
شتواحأ.   

20 :مد      مح  

 الحوكمة وأخالقيات م 
عدالأ.   

28 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الثانـــــــي   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا واألمريكيتان

بن عليأ.   
21 :مد          مح  

 المشرق االسالمي 
بن النيةأ.   

67تط        ق:   

حرتاريخ إفريقيا ج.ص  
دعاشيأ.   

20 :مد          مح  

    
 األحــــــــــد

 لغة أجنبية  
....أ.  

71: ق       تط  

رةمعاصقضايا عربية   
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

ةقضايا عربية معاصر   
بن عليأ.   

73تط      ق:   

 
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

20 :مد          مح  

 دراسة نقدية  
جبريأ.   

20 :مد      مح  

 المشرق العربي حديث
العكروتأ.   

73تط        ق:   

  
 الثــــــالثاء

االجتماعي تا.الفكر  
حفيظيأ.   

25 :مد      مح  

 المشرق االسالمي 
واديأ.   

20 :مد       مح  

ةتاريخ الحركة الوطني   
صحراويأ.   

74: ق        تط  

 دراسة نقدية
دعاشيأ.   

47تط      ق:   

 
 األربـــــعاء

ةتاريخ الحركة الوطني     
شتواحأ.   

20 :مد          مح  

 الحوكمة وأخالقيات م 
عدالأ.   

28 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الثالـــــــث   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
واألمريكيتان أوروبا  
بن عليأ.   

21 :مد          مح  

حرتاريخ إفريقيا ج.ص    
دعاشيأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبية  
سبتيأ.   

72: ق       تط  

 
 األحــــــــــد

يةتاريخ الحركة الوطن    
لهالليأ.   

73: ق        تط  

رةقضايا عربية معاص  
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

   
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

20 :مد          مح  

ثالمشرق العربي حدي  
واضحأ.   

80تط        ق:   

 دراسة نقدية 
جبريأ.   

20 :مد      مح  

ةقضايا عربية معاصر   
أبو جزرأ.   

71تط        ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

25 :مد      مح  

 المشرق االسالمي
غرزولأ.   

27تط        ق:   

 المشرق االسالمي
واديأ.   

20 :مد       مح  

 دراسة نقدية  
حبيشأ.   

30تط      ق:   

 
 األربـــــعاء

ةتاريخ الحركة الوطني     
شتواحأ.   

20 :مد          مح  

 الحوكمة وأخالقيات م 
عدالأ.   

28 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الرابــــــع   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا واألمريكيتان

بن عليأ.   
21 :مد          مح  

رةقضايا عربية معاص  
بن عليأ.   

77تط        ق:   

يةتاريخ الحركة الوطن  
لهالليأ.   

30: ق       تط  

حرتاريخ إفريقيا ج.ص  
دعاشيأ.   

20 :مد          مح  

    
 األحــــــــــد

ثالمشرق العربي حدي  
أبوجزرأ.   

78تط        ق:   

رةقضايا عربية معاص    
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

   
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

20 :مد          مح  

 دراسة نقدية 
حبيشأ.   

27تط        ق:   

 دراسة نقدية
جبريأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

25 :مد      مح  

 المشرق االسالمي
شاحيقأ.   

77 تط        ق:  

 المشرق االسالمي
واديأ.   

20 :مد       مح  

 لغة أجنبية  
......أ.   

88: ق      تط  

 
 األربـــــعاء

ةتاريخ الحركة الوطني     
شتواحأ.   

20 :مد       مح  

 الحوكمة وأخالقيات م 
عدالأ.   

28 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: الخامــــــس   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا واألمريكيتان

بن عليأ.   
21 :مد        مح  

رةقضايا عربية معاص   
بن عليأ.   

73تط         ق:   

حرتاريخ إفريقيا ج.ص  
دعاشيأ.   

20 :مد          مح  

    
 األحــــــــــد

 لغة أجنبية 
....أ.   

71: ق       تط  

رةعربية معاصقضايا    
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

   
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

20 :مد          مح  

 دراسة نقدية
حبيشأ.   

77تط       ق:   

يةتاريخ الحركة الوطن  
بن عبدالرحمانأ.   

77: ق       تط  

 دراسة نقدية
جبريأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

الفكر االجتماعيتا.  
حفيظيأ.   

25 :مد      مح  

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

30تط          ق:   

 المشرق االسالمي
واديأ.   

20 :مد       مح  

    
 األربـــــعاء

ةتاريخ الحركة الوطني     
شتواحأ.   

20 :مد          مح  

 المشرق االسالمي
قيشاحأ.   

87تط        ق:   

وأخالقيات مالحوكمة   
عدالأ.   

28 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: السادس   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا واألمريكيتان

بن عليأ.   
21 :مد          مح  

حرتاريخ إفريقيا ج.ص    
دعاشيأ.   

20 :مد          مح  

 المشرق االسالمي
غرزولأ.   

28تط       ق:    

  
 األحــــــــــد

رةقضايا عربية معاص     
أبوجزرأ.   

20 :مد          مح  

ةعربية معاصرقضايا   
بن عليأ.   

73تط       ق:   

  
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

20 :مد          مح  

ثالمشرق العربي حدي   
واضحأ.   

78تط        ق:   

 دراسة نقدية
جبريأ.   

20 :مد      مح  

ةتاريخ الحركة الوطني  
فايدأ.   

76: ق        تط  

  
 الثــــــالثاء

االجتماعي تا.الفكر  
حفيظيأ.   

25 :مد      مح  

 دراسة نقدية
دعاشيأ.   

86تط       ق:   

 المشرق االسالمي
واديأ.   

20 :مد       مح  

 لغة أجنبية  
عرابأ.   

76: ق      تط  

 
 األربـــــعاء

ةتاريخ الحركة الوطني     
شتواحأ.   

20 :مد          مح  

 الحوكمة وأخالقيات م 
عدالأ.   

28 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  تاريـــــــخ                              المجموعة:  ب                                                        الفوج: السابـــــــع   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا واألمريكيتان

بن عليأ.   
21 :مد          مح  

ثالمشرق العربي حدي   
واضحأ.   

47تط        ق:   

حرتاريخ إفريقيا ج.ص  
دعاشيأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبية
سبتيأ.   

71: ق       تط  

 المشرق االسالمي
عميرةأ.   

80تط        ق:   

 
 األحــــــــــد

رةقضايا عربية معاص    
بن عليأ.   

72تط         ق:   

رةقضايا عربية معاص  
أبوجزرأ.   

20 :مد        مح  

   
 االثنـــــــين

ثالمشرق العربي حدي  
العكروتأ.   

20 :مد        مح  

يةتاريخ الحركة الوطن  
بن عبدالرحمانأ.   
71: ق        تط  

نقدية دراسة   
جبريأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 تا.الفكر االجتماعي
حفيظيأ.   

25 :مد      مح  

 المشرق االسالمي 
واديأ.   

20 :مد       مح  

 دراسة نقدية
دعاشيأ.   

27تط        ق:   

   
 األربـــــعاء

ةتاريخ الحركة الوطني     
شتواحأ.   

20 :مد       مح  

مالحوكمة وأخالقيات    
عدالأ.   

28 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  آثار                                                                                                  الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 ما قبل التاريخ

ستواحأ.   
71تط       ق:   

 ما قبل التاريخ
ستواحأ.   

01 :ق      مح  

 تاريخ الفن
عيدأ.   

10 :ق        مح  

 منهجية الحث األثري 
بن شعاللأ.   

03 :ق        مح  

 الصيانة والترميم
حمالتأ.   

22 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

 الصيانة والترميم
حمالتأ.   

81تط       ق:   

 مصطلحات أثرية
حمالتأ.   

73تط       ق:   

دتا.وآثار ب.لمغرب ق  
عيدأ.   

74تط          ق:   

  تا.وآثار ب.لمغرب قد 
أونيسأ.   

01 :ق      مح  

  
 االثنـــــــين

 اللغة المتخصصة  
غربيأ.   

71تط        ق:   

 منهجية الحث األثري 
شعاللبن أ.   

17تط       ق:   

 منهجية التحرير
 أ. طويل
20تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 األطر القانونية  
طواليأ.   

01 :ق       مح  

 تا.وآثار مغرب إسالم
هاديأ.   

17تط       ق:   

 تا.وآثار مغرب إسالم 
هاديأ.   

02 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  آثار                                                                                                  الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اآلثار القديمة

عيدأ.   
17تط       ق:   

 اآلثار القديمة
عيدأ.   

53 :ق      مح  

 الصيانة والترميم 
عرباويأ.   

47ق:           تط  

 الصيانة والترميم
عرباويأ.   

08 :ق      مح  

  
 األحــــــــــد

 الجرد األثري
براشدأ.   

77تط       ق:   

 اآلثار اإلسالمية 
اليأ. طو  

86ق:         تط  

 اآلثار اإلسالمية
طويلأ.   

20 :ق       مح  

إعالم آلي تقنيات  
 أ. عرباوي

81ق:        تط  

 تقنيات إعالم آلي
عرباويأ.   

00 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 الحفظ الوقائي  
ستواحأ.   

28 :ق       مح  

 الحوكمة وأخالقيات م 
حبوسةأ.   

14ق:           تط  

 الحوكمة وأخالقيات م
حبوسةأ.   

02 :ق          مح  

 
 الثــــــالثاء

اآلثار التجريبيعلم    
قنديأ.   

20 :ق          مح  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

78تط        ق:   

 ما قبل التاريخ
قنديأ.   

20:ق        مح  

 اآلثار والسياحة 
براشدأ.   

86ق:        تط  

 
 األربـــــعاء

       
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  ماســـــــتر0 آثار قــديمــة                                                                                           الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
ةالكتابات الالتيني  

 أ. خاشة
84ق:          تط  

 الكتابات الالتينية
خاشةأ.   

23 :ق        مح  

يخمنهجية البحث التار  
بن شعاللأ.   

84ق:         تط  

خمنهجية البحث التاري  
بن شعاللأ.   

23 :ق        مح  

   
 األحــــــــــد

 الثورة الزراعية   
أونيسأ.   

23 :ق        مح  

ة نصوص ومصادر أدبي
 أ. سي الهادي

84ق:          تط  

ةنصوص ومصادر أدبي  
سي الهاديأ.   
23 :ق         مح  

 
 االثنـــــــين

 العمارة الليبية
 أ. محمد الشريف

80تط        ق:   

 العمارة الليبية
محمد الشريفأ.   
10 :ق         مح  

 اللغة األجنبية  
قنديأ.   

48تط        ق:   

  
 الثــــــالثاء

رالمسكوكات في المغ    
 أ. غربي

84تط        ق:   

 المسكوكات في المغر
غربيأ.   

23 :ق        مح  

 الممالك المحلية 
محمد الشريفأ.   
23 :ق        مح  

 
 األربـــــعاء

بالفخاريات في المغر     
هاديأ.   

86تط        ق:   

 الفخاريات في المغرب 
 أ. هادي

20مح        ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  ماســـــــتر0 آثار قــديمــة                                                                                           الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 التقنيات الجديدة

عرباويأ.   
70ق:         تط  

 التقنيات الجديدة
عرباويأ.   

08 :ق        مح  

 اآلثار الحضرية
 أ. عرباوي
08مح        ق:   

    
 األحــــــــــد

 العمران في المغرب
عيدأ.   

08تط       ق:   

 العمران في المغرب
عيدأ.   

08 :ق        مح  

يزالعمارة العسكرية ب   
 أ. طوالي
76تط        ق:   

يمالعالم القدالنحت في   
 أ. خاشة

76ق:         تط  

يمالنحت في العالم القد  
خاشةأ.   

00 :ق        مح  

 
 االثنـــــــين

 المقاوالتية
بن صفيةأ.   
21 :ق     مح  

 األديان والمعتقدات 
خلفةأ.   

01 :ق       مح  

 اللغة األجنبية
قنديأ.   

68تط       ق:   

زالعمارة العسكرية بي  
عيبشأ.   

20 :ق       مح  

  
 الثــــــالثاء

 اآلثار الريفية   
 أ. محمد الشريف

70تط        ق:   

راآلثار الريفية في مغ  
محمد الشريفأ.   
08 :ق        مح  

  
 األربـــــعاء

       
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  ماســـــــتر0   تاريخ الحضارات القديمة                                                                                  الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
رالحياة الفكرية ب.مغ  

مسعيأ.   
74تط         ق:   

 حضار ماقبل التاريخ
خلفةأ.   

03 :ق        مح  

 لغة التخصص
خاشةأ.   

70ق:         تط  

الحياة الفكرية 
 ب.مغرب

خلفةأ.   
00 :ق       مح  

 تاريخ بالد المغرب
أونيسأ.   

00 :ق        مح  

  
 األحــــــــــد

 منهجية البحث تاريخ
شهرةأ.   

23 :ق        مح  

ونالليبية بالحضارة   
 أ. خالد

84تط        ق:   

نالحضارة الليبية بو  
خالدأ.   

23 :ق        مح  

 وسائط االتصاالت حد 
طويلأ.   

02 :ق       مح  

  
 االثنـــــــين

يةأنثربولوجيا ثقاف  
خلفةأ.   

87تط       ق:   

ةأنثربولوجيا ثقافي  
خلفةأ.   

50 :ق       مح  

خمنهجية البحث تاري   
 أ. شهرة

74ق:         تط   

 الجغرافيا التاريخية
زين العابدينأ.   

02 :ق        مح  

  
 الثــــــالثاء

 تاريخ بالد المغرب  
مسعيأ.   

26تط        ق:   

 حضار ماقبل التاريخ  
 أ. بلحرش
70تط       ق:   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  ماســـــــتر0   تاريخ الحضارات القديمة                                                                                  الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 الحياة االقتصادية   

 أ. مسعي
71تط       ق:   

 الحياة االقتصادية
مسعيأ.   

01 :ق       مح  

 لغة التخصص
خاشةأ.   

71ق:       تط  

 
 األحــــــــــد

طيةالمغرب فترة بيزن  
طويلأ.   
86ق:    تط       

ح بالد مغر لفترة مسي  
راشيأ.   

20ق:         مح  

ترة بالد المغرب في الف
 الوندالية

طويلأ.   
02 :ق        مح  

 مصادر مادية 
 أ. كابلي
70تط       ق:   

 مصادر مادية
كابليأ.   

08مح      ق:   

 
 االثنـــــــين

 المقاوالتية
بن صفيةأ.   

21 :ق     مح  

المغرب في الفترة   
 البيزنطية

عيبشأ.   
02ق:         مح  

 فن الرسم والنقش
بلحرشأ.   

28تط       ق:   

  
 الثــــــالثاء

ترة بالد المغرب في الف  
 المسيحية

راشيأ.   
78تط        ق:   

 العلوم المساعدة
راشيأ.   

02 :ق        مح  

 فن الرسم والنقش
 أ. بلحرش
02مح        ق:   

  
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  ماســـــــتر0   تاريخ المغرب العربي المعاصر                                                                     الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تاريخ المغرب األقص

بودينةأ.   
08ق:  تط        

 أعالم الحركات
كراغلأ.   

25 :ق      مح  

تاريخ تونس 
 المعاصرة

بوعبدهللاأ.   
25 :ق      مح  

 تاريخ المغرب األقصى 
بودينةأ.   

23 :ق       مح  

 منهجية البحث
لوصيفأ.   

23 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

 االثنـــــــين      
جغرافيا المغرب  

 العربي
بن صفيةأ.   
53 :ق       مح  

 منهجية البحث 
 أ. لوصيف
73تط      ق:   

رةتاريخ تونس المعاص  
 أ. بوعبدهللا

26ق:        تط  

  

 الثـــــالثاء

 اللغة األجنبية 
عميرةأ.   

67تط       ق:   

 مصادر المغرب العرب  
 أ. كعوان
67تط        ق:   

ةتاريخ ليبيا المعاصر  
العكروتأ.   

00 :ق          مح  

 
 األربـــــعاء

رةتاريخ ليبيا المعاص    
العكروتأ.   

77تط        ق:   

 مصادر المغرب العرب
كعوانأ.   

51 :ق        مح  

 تاريخ الجزائر المعاص
 أ. فايد

52ق:       مح  

رتاريخ الجزائر المعاص  
 أ. فايد

84ق:       تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  ماســـــــتر0   تاريخ المغرب العربي المعاصر                                                                     الفوج: الثاني   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أعالم الحركات 

كراغلأ.   
25 :ق      مح  

تاريخ تونس 
 المعاصرة

بوعبدهللاأ.   
25 :ق      مح  

 تاريخ المغرب األقصى 
بودينةأ.   

23 :ق       مح  

 منهجية البحث
لوصيفأ.   

23 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

 االثنـــــــين      
جغرافيا المغرب  

 العربي
بن صفيةأ.   
53 :ق       مح  

رتاريخ الجزائر المعاص   
 أ. فايد

20ق:     تط     

 منهجية البحث
 أ. لوصيف
77تط      ق:   

 تاريخ المغرب األقص
بودينةأ.   

08تط       ق:   

 

 الثـــــالثاء

 اللغة األجنبية
عميرةأ.   

26تط       ق:   

 مصادر المغرب العرب  
 أ. كعوان
81تط       ق:   

رةتاريخ تونس المعاص  
 أ. بوعبدهللا

70ق:        تط  

ةالمعاصرتاريخ ليبيا   
العكروتأ.   

00 :ق          مح  

 
 األربـــــعاء

 مصادر المغرب العرب   
كعوانأ.   

51 :ق        مح  

 تاريخ الجزائر المعاص
 أ. فايد

25مح      ق:   

ةتاريخ ليبيا المعاصر  
العكروتأ.   

78تط        ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  ماســـــــتر0   تاريخ المغرب العربي المعاصر                                                                     الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا المعاصرة 

عدالةأ.   
02 :ق       مح  

يجغرافيا المغرب العرب   
ناصريأ.   

02 :ق       مح  

   
 األحــــــــــد

ةحركات وطنية مغاربي   
 أ. لهاللي

81ق:         تط  

 حركات وطنية مغاربية  
لهالليأ.   

21 :ق       مح  

 
 

 
 االثنـــــــين

 المقاوالتية
بن صفيةأ.   
21 :ق     مح  

ةالسياسة االستعماري  
بوطبةأ.   

32ق:        تط  

 السياسة االستعمارية 
بوطبةأ.   

21 :ق      مح  

 الثورة الجزائرية
 أ. لهاللي يسعد

21تط      ق:   

 الثورة الجزائرية
لهاللي يسعدأ.   
01 :ق      مح  

 

 الثـــــالثاء

يجغرافيا المغرب العرب  
 أ. ناصري
87تط      ق:   

 منهجية إعداد مذكرة
 أ. بن اعراب

78ق:        تط  

 حلقات بحث
كعوانأ.   

51ق:       مح  

 منهجية إعداد مذكرة
بن اعرابأ.   
03 :ق       مح  

 اللغة األجنبية
عميرةأ.   

21تط      ق:   

  
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  ماســـــــتر0   تاريخ المغرب العربي المعاصر                                                                     الفوج: الثاني   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 أوروبا المعاصرة 

عدالةأ.   
02 :ق       مح  

يجغرافيا المغرب العرب   
ناصريأ.   

02 :ق       مح  

   
 األحــــــــــد

 حركات وطنية مغاربية
 أ. لهاللي

71ق:         تط  

ريةالسياسة االستعما   
شتواحأ.   

81ق:        تط  

 الثورة الجزائرية
شتواحأ.   

81تط      ق:   

 حركات وطنية مغاربية
لهالليأ.   

21 :ق       مح  

 
 

 
 االثنـــــــين

 المقاوالتية
بن صفيةأ.   
21 :ق     مح  

 منهجية إعداد مذكرة
 أ. بن اعراب

26ق:        تط  

ةالسياسة االستعماري   
بوطبةأ.   

21 :ق      مح  

 الثورة الجزائرية 
لهاللي يسعدأ.   
01 :ق      مح  

 

 الثـــــالثاء

يجغرافيا المغرب العرب   
 أ. ناصري
26تط      ق:   

بحث حلقات  
 أ. كعوان
51مح      ق:   

 منهجية إعداد مذكرة
بن اعرابأ.   
03 :ق       مح  

 اللغة األجنبية 
عميرةأ.   

72تط      ق:   

 
 األربـــــعاء
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ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  ماســـــــتر0   تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                                     الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 مصادر تا.الغرب إس 

النيةبن أ.   
05 :ق       مح  

رتاريخ العلوم في الغ   
بريكةأ.   

08 :ق       مح  

   
 األحــــــــــد

 االثنـــــــين      
لمغالتاريخ السياسي ل  

 أ. حموم

81تط         ق:   

لمغالتاريخ السياسي ل   
حمومأ.   

23 :ق       مح  

األنثربولوجيا 
 والتاريخ

كوسةأ.   
50 :ق      مح  

المذهبية الحركات  
بكايأ.   

21 :ق      مح  

  

 الثـــــالثاء

 نصوص أجنبية
العكروتأ.   

86تط      ق:   

غرتاريخ العلوم في ال  
 أ. بريكة

73تط       ق:   

 الحركات المذهبية
 أ. مقري

73تط       ق:   

 مصادر تا.الغرب إس 
 أ. بن النية

81تط       ق:   

 العمران والمراكز حض
طويلأ.   

21 :ق      مح  

 
 األربـــــعاء

 النشاط الفالحي  
 أ. بكاي

73تط        ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. قيشاح
73تط      ق:   

 النشاط الفالحي
بكايأ.   

05 :ق       مح  

 مدارس ومناهج
قيشاحأ.   

05 :ق      مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  ماســـــــتر0   تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                                     الفوج: األول   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 التيارات الصوفية

 أ. بوقعدة
27تط      ق:   

 التيارات الصوفية
بوقعدةأ.   

00 :ق      مح  

 عالقة بين غرب إسال 
 مع ع. مسيحي

لخلفأ.   
00 :ق       مح  

 الحركة الفكرية
بريكةأ.   

20 :ق      مح  

  
 األحــــــــــد

تواصل ثقافي بين     
 مشرق والغرب إسال

 أ. وادي
28تط          ق:   

تواصل ثقافي بين 
والغرب إسالمشرق   

واديأ.   
00 :ق      مح  

 

 
 االثنـــــــين

 المقاوالتية
بن صفيةأ.   

21 :ق     مح  

 عالقة بين غرب إسال
 مع ع. مسيحي

 أ. لخلف
83تط       ق:   

ةالجغرافيا التاريخي   
بكايأ.   

00 :ق       مح  

 منهجية إعداد مذكرة
 أ. بولعراس

83تط       ق:   

 منهجية إعداد مذكرة
بولعراسأ.   

25 :ق       مح  

 

 الثـــــالثاء

 حلقات بحث  
 أ. بن النية
03مح      ق:   

 لغة أجنبية 
العكروتأ.   

83تط       ق:   

 الحركة الفكرية
بريكةأ.   

20تط       ق:   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                  



ن. خلفة                                                                                                                                  


