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 فرنسية  
  جريويأ. 

30مد: تط       

 اإلستاريخ المغرب   
              أ. حموم

01مح. تط  مد:   

 تاريخ المغرب اإلس
أ. حموم مح. تط  

01مد:   

 ت.الجزائر الثقافي
 الحديث

دعاشيأ.   
01مح. تط     مد:  

 ت.الجزائر الثقافي
 الحديث

دعاشيأ.   
01تط     مد:مح.   

 
 السبــــت

 

 تا.وحضا.مغرب قد       
 أ. طويل

01مح. تط  مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

01مح. تط  مد:   

 
 األحــــــــد

 

 العالم المعاصر  
بدالرحمن ع أ. بن  

10مد: مح       

 منهجية وتقن.بحث
 أ. ماضي
01مح. تط  مد:  

 منهجية وتقن.بحث
 أ. ماضي
01مح تط  مد:  

     
 االثنــــــين

 

 فرنسية  
  جريويأ. 

30مد: تط       

 تاريخ الجزائر الحديث  
 أ. خليل

01مح. تط مد:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

01مح. تط مد:   

 جغرافية بشرية
 أ. ناصري
01مح. تط  مد:   

 جغرافية بشرية
 أ. ناصري
01مح. تط  مد:   

 
 الثـــــالثاء

 

مصادر تاريخ        
 الجزائر

صحراوي أ.  
01مح     مد:  

مصادر تاريخ 
 الجزائر

صحراويأ.  
01مح     مد:  

 
 األربــــعاء

 

 العالم المعاصر  
بدالرحمن ع أ. بن  

10مد: مح       

 النهظة األوروبية
  بوعكازأ. 

01مح     مد:   

 

 النهظة األوروبية
  بوعكازأ.

01مح    مد:   

 

     
لخميــــسا  
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 فرنسية  
  مرزوقنأ. 

20مد: تط       

 تا.وحضا.مغرب قد  
خالدأ.   

20مح. تط  مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
خالدأ.   

20مح. تط  مد:   

 تاريخ المغرب اإلس
.مقري أ  

20مح. تط  مد:   

 تاريخ المغرب اإلس
مقريأ.   

20مح. تط  مد:   

 
 السبــــت

 
 جغرافية بشرية       

 أ. ناصري

20مح. تط  مد:   

 جغرافية بشرية
 أ. ناصري

20مح. تط  مد:   

 
 األحــــــــد

 

النهضة األوروبية     
 أ. لخلف 

20مد: مح       

 العالم المعاصر
  بودينةأ. 

20مح     مد:   

 

 العالم المعاصر
  بودينةأ. 

20مح    مد:   

 

     
 االثنــــــين

 

 فرنسية  
  مرزوقنأ. 

20مد: تط       

تاريخ الجزائر   
 الحديث

آيت سوكيأ.   
20مح. تط مد:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث

آيت سوكيأ.   
20مح. تط مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

عميمور أ.  
20مح     مد:  

مصادر تاريخ 
 الجزائر

عميمور أ.  
20مح     مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 ت.الجزائر الثقافي       
 الحديث

بوطبةأ.   
20مح. تط     مد:  

 ت.الجزائر الثقافي
 الحديث

بوطبةأ.   
20مح. تط     مد:  

 
 األربــــعاء

 

   

 النهضة األوروبية
 أ. لخلف 

20مد: مح       

 منهجية وتقن.بحث
حبيشأ.   

20مح. تط  مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث

حبيشأ.   

20مح تط  مد:  

     
لخميــــسا  
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 نصوص ومصادر 
بن شعاللأ.   

03: ق      تط  

 نصوص ومصادر
بن شعاللأ.   

03: ق      تط  

منهجية البحث 
 األثري

معماشأ.   

30: ق  مح. تط  

منهجية البحث 
 األثري

معماشأ.  

30: ق   مح. تط  

    

 
 

 السبــــت

 

 مصطلحات أثرية 
عرباويأ.   

03: ق      مح  

 مصطلحات أثرية
عرباويأ.   

03: ق      مح  

دتا.وآثار ب.لمغرب ق  
 أ. أونيس

30: ق  مح. تط  

دتا.وآثار ب.لمغرب ق  
 أ. أونيس

30: ق    مح. تط  

     
 األحــــــــد

 

 لغة متخصصة      
عيدأ.   

03: ق    تط  

 لغة متخصصة
عيد أ.   

03: ق    تط  

  
 االثنــــــين

 

مالصيانة والترمي   
معماشأ.   

30: ق   مح. تط  

 الصيانة والترميم
معماشأ.  

30: ق   مح. تط  

 تا.وآثار مغرب إسالم
 أ. هادي

03: ق   مح. تط  

 تا.وآثار مغرب إسالم
 أ. هادي

03: ق   مح. تط  

    

 
 

 الثـــــالثاء

 

 علم المتاحف 
طواليأ.   

03: ق      مح  

 علم المتاحف
طواليأ.  

03: ق      مح  

 ما قبل التاريخ
قنديأ.   

30: قمح.   

 ما قبل التاريخ
قنديأ.   

30: قمح.   

     
 األربــــعاء

 

عيةاألطر القانونية والتشري        
طواليأ.   

30:ق   مح. تط  

عيةاألطر القانونية والتشري  
طواليأ.   

30:ق   مح. تط  

  
لخميــــسا  

 
 


