جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم التاريخ واآلثار
برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021
السنة الثانية تاريــخ
اليـوم/التوقيت
السبــــت

األحــــــــد

المجموعة :أ

9 ------ 8

10 ------ 9

11 -- 10

ت.الجزائر الثقافي
الحديث
أ .دعاشي
مح .تط مد01:
تا.وحضا.مغرب قد
أ .طويل
مح .تط مد01 :

ت.الجزائر الثقافي
الحديث
أ .دعاشي
مح .تط مد01:
تا.وحضا.مغرب قد
أ .طويل
مح .تط مد01 :

تاريخ المغرب اإلس
أ .حموم مح .تط
مد01 :

األفواج07 .06 .05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
12 -- 11
تاريخ المغرب اإلس
أ .حموم
مح .تط مد01 :

األربــــعاء

الخميــــس

فرنسية
أ .جريوي
تط مد03 :

منهجية وتقن.بحث
أ .ماضي
مح تط مد01:

االثنــــــين
الثـــــالثاء

13 - 12

جغرافية بشرية
أ .ناصري
مح .تط مد01 :

جغرافية بشرية
أ .ناصري
مح .تط مد01 :

مصادر تاريخ
الجزائر
أ.صحراوي
مح مد01:

مصادر تاريخ
الجزائر
أ .صحراوي
مح مد01:

تاريخ الجزائر
الحديث
أ .خليل
مح .تط مد01 :

14 – 13

15 --- 14

منهجية وتقن.بحث
أ .ماضي
مح .تط مد01:

تاريخ الجزائر الحديث
أ .خليل
مح .تط مد01 :

العالم المعاصر
أ .بن عبدالرحمن
مح مد01 :

فرنسية
أ .جريوي
تط مد03 :

النهظة األوروبية
أ.بوعكاز
مح مد01 :

النهظة األوروبية
أ .بوعكاز
مح مد01 :

العالم المعاصر
أ .بن عبدالرحمن
مح مد01 :

16 ----- 15

17 ----- 16

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم التاريخ واآلثار
برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021
السنة الثانية تاريــخ
اليـوم/التوقيت

األفواج07 .06 .05 . 04 . 03 . 02 . 01 :

المجموعة :ب

9 ------ 8

10 ------ 9

11 -- 10

12 -- 11

السبــــت

تاريخ المغرب اإلس
أ .مقري
مح .تط مد02 :

تاريخ المغرب اإلس
أ.مقري
مح .تط مد02 :

تا.وحضا.مغرب قد
أ .خالد
مح .تط مد02 :

تا.وحضا.مغرب قد
أ .خالد
مح .تط مد02 :

األحــــــــد

جغرافية بشرية
أ .ناصري
مح .تط مد02 :

جغرافية بشرية
أ .ناصري
مح .تط مد02 :

األربــــعاء

الخميــــس

فرنسية
أ .مرزوقن
تط مد02 :

العالم المعاصر
أ .بودينة

االثنــــــين

الثـــــالثاء

13 - 12

مح
مصادر تاريخ
الجزائر
أ .عميمور
مح مد02:
ت.الجزائر الثقافي
الحديث
أ .بوطبة
مح .تط مد02:

مصادر تاريخ
الجزائر
أ .عميمور
مح مد02:
ت.الجزائر الثقافي
الحديث
أ .بوطبة
مح .تط مد02:

تاريخ الجزائر
الحديث
أ .آيت سوكي
مح .تط مد02 :

14 – 13

15 --- 14

مد02 :

العالم المعاصر
أ .بودينة

مح

مد02 :

تاريخ الجزائر
الحديث
أ .آيت سوكي
مح .تط مد02 :

النهضة األوروبية
أ .لخلف
مح مد02 :
فرنسية
أ .مرزوقن
تط مد02 :

منهجية
وتقن.بحث
أ .حبيش
مح تط مد02:

منهجية وتقن.بحث
أ .حبيش
مح .تط مد02:

النهضة األوروبية
أ .لخلف
مح مد02 :

16 ----- 15

17 ----- 16

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم التاريخ واآلثار
برنامج الدراسة للسداسي األول 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021

السنة الثانية آثار
اليـوم/التوقيت

9 --- 8

األفواج02 . 01 :
10 ------ 9

11 ---- 10

السبــــت

األحــــــــد

االثنــــــين

لغة متخصصة
أ .عيد
تط ق03 :

تا.وآثار مغرب إسالم
أ .هادي
مح .تط ق03 :
ما قبل التاريخ
أ .قندي
مح .ق03 :

األربــــعاء

األطر القانونية والتشريعية
أ .طوالي
مح .تط ق03:

مصطلحات أثرية
أ .عرباوي
ق03 :
مح

مصطلحات أثرية
أ .عرباوي
ق03 :
مح

لغة متخصصة
أ .عيد
تط ق03 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

12 – 11

13 --- 12
منهجية البحث
األثري
أ.معماش
مح .تط ق03 :
تا.وآثار ب.لمغرب قد
أ .أونيس
مح .تط ق03 :

14 --- 13
منهجية البحث
األثري
أ .معماش
مح .تط ق03 :
تا.وآثار ب.لمغرب قد
أ .أونيس
مح .تط ق03 :

15 --- 14
نصوص ومصادر
أ .بن شعالل
ق03 :
تط

16 ----- 15
نصوص ومصادر
أ .بن شعالل
ق03 :
تط

األطر القانونية والتشريعية
أ .طوالي
مح .تط ق03:

تا.وآثار مغرب إسالم
أ .هادي
مح .تط ق03 :
ما قبل التاريخ
أ .قندي
مح .ق03 :

الصيانة والترميم
أ.معماش
مح .تط ق03 :
علم المتاحف
أ.طوالي
ق03 :
مح

الصيانة والترميم
أ .معماش
مح .تط ق03 :
علم المتاحف
أ .طوالي
ق03 :
مح

17 -- 16

