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المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.   مد:   

المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.    مد:   

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

المغرب الحديث 

61-61ق  

 أ. خليل

03تط   ق:   

ت.الجزائر  
 الثقافي 

دعاشيأ.   

02مح.      مد:  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي
03تط   ق:   

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. راشي

03تط   ق:   

  
 السبــــت

 

 فرنسية 
  قسومأ. 

03تط     ق   

صدر اإلسالم ود 
 األموية

أ. حموم             

03تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مح.   مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مح.   مد:   

 العالم المعاصر 
 أ. بن عبدالرحمن

00مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

02مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

02مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. ماضي

03تط   ق:   

ر أوربا في العصو 
 الوسطى
 أ.بوعكاز

02مح     مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

02مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
02مح.     مد:  

ةجغرافية طبيعي  
 أ. ناصري

02مح.   مد:   

 فلسفة التاريخ
 أ. بوعكاز

02مح.   مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.   مد:   

المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.    مد:   

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. دعاشي

06تط   ق:   

ت.الجزائر  
 الثقافي 

 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

الحديث المغرب 

61-61ق  

 أ. خليل

06تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
طويلأ.   

03تط   ق:   

 
 السبــــت

 

 فرنسية
  قسومأ. 

06تط     ق   

صدر اإلسالم ود 
 األموية

أ. حموم         

06تط   ق:   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. ماضي

06تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مح.   مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مح.   مد:   

 العالم المعاصر 
 أ. بن عبدالرحمن

00مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

02مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

02مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

ر أوربا في العصو    
 الوسطى
 أ.بوعكاز

02مح     مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

02مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
02مح.     مد:  

ةجغرافية طبيعي  
 أ. ناصري

02مح.   مد:   

 فلسفة التاريخ
 أ. بوعكاز

02مح.   مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021
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المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.   مد:   

المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.    مد:   

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

ت.الجزائر   
 الثقافي 

 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. راشي

02تط   ق:   

 ت.الجزائر
 الثقافي 

 أ. دعاشي

02تط   ق:   

  
 السبــــت

 

صدر اإلسالم ود 
 األموية

أ. حموم             

02تط   ق:   

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

02تط   ق:   

المغرب الحديث 

61-61ق  

 أ. خليل

02تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مح.   مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مد: مح.     

 العالم المعاصر 
 أ. بن عبدالرحمن

00مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

02مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

02مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
قسومأ.   

06تط     ق   

ر أوربا في العصو 
 الوسطى
 أ.بوعكاز

02مح     مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

02مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
02مح.     مد:  

ةجغرافية طبيعي  
 أ. ناصري

02مح.   مد:   

 فلسفة التاريخ
 أ. بوعكاز

02مح.   مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.   مد:   

المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.    مد:   

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. راشي

02تط   ق:   

ت.الجزائر  
 الثقافي 

 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

ود  صدر اإلسالم 
 األموية

أ. طويل العيدي  

06تط   ق:         

  
 السبــــت

 

 منهجية وتقن.بحث
 أ. ماضي

00تط   ق:   

المغرب الحديث 

61-61ق  

 أ. خليل

00تط   ق:   

  ت.الجزائر الثقافي
عميريأ.   

00تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مح.   مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مد: مح.     

 العالم المعاصر 
 أ. بن عبدالرحمن

00مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

02مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

02مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية 
  قسومأ. 

03تط     ق   

ر أوربا في العصو  
 الوسطى
 أ.بوعكاز

02مح     مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

02مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
02مح.     مد:  

ةجغرافية طبيعي  
 أ. ناصري

02مح.   مد:   

 فلسفة التاريخ
 أ. بوعكاز

02مح.   مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار
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المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.   مد:   

المغرب الحديث 

19-16ق  

 أ. خليل

02مح.    مد:   

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

ت.الجزائر   
 الثقافي 

 أ. دعاشي

02مح.      مد:  

صدر اإلسالم ود 
 األموية

أ. طويل العيدي  

00تط   ق:         

المغرب الحديث 

61-61ق  

 أ. خليل

00تط   ق:   

  
 السبــــت

 

ت.الجزائر  
 الثقافي 

 أ. بوسعدة يوسف

03تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

03تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم
02مح.   مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. حموم

02مح.   مد:   

 العالم المعاصر 
عبدالرحمنأ. بن   

00مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

02مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

02مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
قسومأ.   

06تط     ق   

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

06تط   ق:   

ر أوربا في العصو  
 الوسطى
 أ.بوعكاز

02مح     مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

02مد:مح.        

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
02مح.     مد:  

ةجغرافية طبيعي  
 أ. ناصري

02مح.   مد:   

 فلسفة التاريخ
 أ. بوعكاز

02مح.   مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار
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 أ. آيت سوطي

00مح      مد:   

المغرب الحديث 
19-16ق  

 أ. آيت سوكي
00مح     مد:   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
00مح       مد:  

المغرب الحديث 

61-61ق  
 أ. آيت سوكي

00تط   ق:   

 منهجية وتقن.بحث 
 أ. حبيش
00مح     مد:  

الجزائر ت.
 الثقافي 

 أ. بوسعدة يوسف

03تط   ق:   

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. خالد

03تط   ق:   

  
 السبــــت

 

 فرنسية 
 أ. بشاغة 

03تط     ق   

صدر اإلسالم ود 
 األموية

أ. مقري             

03تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري
00مح     مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري

00مد:   مح    

 فلسفة التاريخ
أ. حبيش         

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

00مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. بودينة

02تط   ق:   

 أوربا في العصور 
 الوسطى
 أ.لخلف
00مح     مد:  

 العالم المعاصر
 أ. بودينة

00مد:   مح    

 جغرافية طبيعية
 أ. ناصري
00مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

00مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

00مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار
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    02الفوج:            السنة الثانية  تاريــخ                                                المجموعة:  ب                                           

61 ----- 71  11 ----- 16  10 --- 11  12 - 10  12 – 12  11 – 12  10 – 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
-16المغرب الحديث ق

19 

 أ. آيت سوطي

00مح      مد:   

المغرب الحديث 
19-16ق  

 أ. آيت سوكي
00مح     مد:   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
00مح       مد:  

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أ. بوسعدة يوسف

03تط   ق:   

 منهجية وتقن.بحث 
 أ. حبيش
00مح     مد:  

المغرب الحديث 

61-61ق  
 أ. آيت سوكي

03تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد

06تط   ق:   

 
 السبــــت

 

 فرنسية
 أ. بشاغة 

01تط     ق   

صدر اإلسالم ود 
 األموية

       كريم محمدأ. 

01تط   ق:        

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
01تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري

00 مح     مد:  

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري

00مح    مد:   

 فلسفة التاريخ
أ. حبيش         

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد
00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد
00مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 أوربا في العصور    
 الوسطى
 أ.لخلف
00مح     مد:  

 العالم المعاصر
 أ. بودينة
00مح    مد:   

 جغرافية طبيعية
 أ. ناصري
00مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

00مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

00مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021
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 أ. آيت سوطي

00مح      مد:   

المغرب الحديث 
19-16ق  

 أ. آيت سوكي
00مح     مد:   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
00مح       مد:  

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. حبيش
00مح     مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. خالد

01تط   ق:   

 ت.الجزائر
 الثقافي 

 أ. بوسعدة يوسف

01تط   ق:   

  
 السبــــت

 

صدر اإلسالم ود 
 األموية

         كريم محمدأ. 

03تط   ق:       

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش

03تط   ق:   

المغرب الحديث 

61-61ق  
 أ. آيت سوكي

03تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري
00مح     مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري
00مح    مد:   

 فلسفة التاريخ
أ. حبيش         

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

00مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
 أ. بشاغة 

00تط     ق   

 أوربا في العصور 
 الوسطى
 أ.لخلف
00مح     مد:  

 العالم المعاصر
 أ. بودينة

00مح    مد:   

 جغرافية طبيعية
 أ. ناصري

00مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 عبد الغفور

00مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 عبد الغفور

00مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    00الفوج:            السنة الثانية  تاريــخ                                                المجموعة:  ب                                           
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19 

 أ. آيت سوطي

00مح      مد:   

المغرب الحديث 
19-16ق  

 أ. آيت سوكي
00مح     مد:   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
00مح       مد:  

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

03تط   ق:   

 منهجية وتقن.بحث 
 أ. حبيش
00مح     مد:  

صدر اإلسالم ود  
 األموية

أ. روباش         

03تط   ق:   

  
 السبــــت

 

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش

03تط   ق:   

المغرب الحديث 

61-61ق  
 أ. آيت سوكي

03تط   ق:   

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. بن عبد الرحمان

03تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري
00مح     مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري

00مد:    مح   

 فلسفة التاريخ
أ. حبيش         

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

00مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية 
 أ. بشاغة 

02تط     ق   

 أوربا في العصور  
 الوسطى
 أ.لخلف

00مح     مد:  

 العالم المعاصر
 أ. بودينة
00مح    مد:   

 جغرافية طبيعية
 أ. ناصري
00مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

00مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

00مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    01الفوج:            السنة الثانية  تاريــخ                                                المجموعة:  ب                                           
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19 

 أ. آيت سوطي

00مح      مد:   

المغرب الحديث 
19-16ق  

 أ. آيت سوكي
00مح     مد:   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
00مح       مد:  

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. حبيش
00مح     مد:  

صدر اإلسالم ود 
 األموية

أ. روباش         

03تط   ق:   

المغرب الحديث 

61-61ق  
عميريأ.   

03تط   ق:   

  
 السبــــت

 

ي ت.الجزائر الثقاف   
عميريأ.   

01تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

01تط   ق:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري
00مح     مد:   

صدر اإلسالم ود 
 األموية
 أ. مقري
00مح    مد:   

 فلسفة التاريخ
أ. حبيش         

00مد: مح      

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد

00مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

00مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
 أ. بشاغة 

00تط     ق   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش

00تط   ق:   

 أوربا في العصور  
 الوسطى
 أ.لخلف
00مح     مد:  

 العالم المعاصر
 أ. بودينة

00مح    مد:   

طبيعية جغرافية  
 أ. ناصري

00مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

00مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

00مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

              10الفوج: السنة الثانية  آثار                                                                                                   

61 ----- 71  11 ----- 16  10 --- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 تالتوقياليـوم/   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تا.وآثار مغرب إسالم
 أ. هادي

02ق:    تط  

 تا.وآثار مغرب إسالم
 أ. هادي

20ق:     مح  

 منهجية التحرير
 أ/ة هادي

20ق:   مح  

خما قبل التاري   
 أ. قندي

03ق:    تط  

التاريخ ما قبل  
 أ. قندي

00ق   مح  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

00ق   مح  

 تاريخ الفن
عناقأ.   

00ق:    مح  

 تاريخ الفن
عناقأ.   

00ق:    مح  

 
 الثـــــالثاء

 

دتا.وآثار ب.لمغرب ق   
 أ.غربي

03ق:    تط  

تا.وآثار مغرب 
 إسالم

 أ. هادي

00ق:    مح  

 منهجية التحرير
هادي أ.  

00ق:   مح  

البحث  منهجية 
 األثري

 أ. معماش

00ق:     مح  

منهجية البحث 
 األثري

 أ. معماش

00ق:     مح  

تا.وآثار 
 ب.لمغرب قد
 أ. أونيس

22ق:       مح  

تا.وآثار  
 ب.لمغرب قد
 أ. أونيس

22ق:       مح  

 
 األربــــعاء

 

 الصيانة والترميم
 أ. معماش

00ق:    مح  

 الصيانة والترميم
 أ. معماش

00ق:     مح  

األطر القانونية 
 والتشريعية
 أ. طوالي

00ق:    مح  

األطر القانونية 
 والتشريعية
 أ. طوالي

00ق:   مح  

مالصيانة والترمي   
 أ. معماش

03ق:    تط  

 لغة متخصصة
 أ. غربي 

03ق:       تط  

منهجية البحث 
 األثري

 أ. معماش

03ق:    تط  

ةمصطلحات أثري  
 أ. غربي 

03ق:      تط  

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            10الفوج: آثار قــديمــة                                                                                           1ماســـــــتر

61 -- 71  11 -- 16  10 --- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 – 12  10 – 11  9 ------ 10  8 ------ 9 التوقيتاليـوم/   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

العمارة البونية  
 الليبية 

 أ. محمد شريف

02ق:    تط  

الفخاريات في 
 مغرب قديم
 أ. هادي

02ق:    تط  

الفخاريات في 
 مغرب قديم
 أ. هادي

12ق:     مح  

الفخاريات في 
 مغرب قديم
 أ. هادي

12ق:   مح  

 الممالك المحلية  
 أ. محمد الشريف

12مح   ق:  

العمارة البونية 
 الليبية 

 أ. محمد شريف

12ق:     مح  

العمارة البونية 
 الليبية 

 أ. محمد شريف

12ق:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

نيةالكتابات الالتي  
 أ. خاشة

12ق:     مح  

يةالالتين الكتابات  
 أ. خاشة

12ق:     مح  

 نصوص ومصادر 
 أ. سي الهادي

12مح   ق:  

نصوص 
 ومصادر 

 أ. سي الهادي

03ق:    تط  

 نصوص ومصادر  
 أ. سي الهادي

12ق:     مح  

 الثورة الزراعية 
 أ. أونيس

12ق:    مح  

المسكوكات في 
 مغرب قد
 أ. غربي

03ق:    تط  

نيةالكتابات الالتي  
 أ. خاشة

03ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

منهجية البحث 
التاريخي          

قبايليأ.    

12ق:   مح  

منهجية البحث 
التاريخي           

قبايليأ.   

12ق:   مح  

المسكوكات في 
 مغرب قد
 أ. غربي

12ق:     مح  

المسكوكات في 
 مغرب قد
 أ. غربي

12ق:     مح  

منهجية البحث  
التاريخي           

 أ. سيتواح

02ق:    تط  

 لغة أجنبية 
 أ. سيتواح

02ق:    تط  

   
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    10لفوج: اآثار قــديمــة                                                                                                2ماســـــــتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 العمارة العسكرية 
 أ. طوالي

36تط    ق:  

ةالعمارة العسكري  
طواليأ.   

10مح    ق:  

ةالعمارة العسكري  
 طواليأ. 

10مح    ق:   

 التقنيات الجديدة  
 أ. بن صفية

12مح    ق:  

 التقنيات الجديدة
 أ. بن صفية

06تط    ق:  

 التقنيات الجديدة
 أ. بن صفية

12مح    ق:  

  
 األحــــــــد

 

 المقاوالتية 
 أ . عاشوري 

20مح     ق:  

 المقاوالتية
 أ . عاشوري 

20مح     ق:  

العمران في 
المغرب القديم 

  أ.عيد           

03تط    ق   

 العمران في المغرب 
 القديم

              يدأ.ع 

21مح     ق  

 العمران في المغرب
 القديم

         أ.عيد     

 21مح   ق: 

 لغة أجنبية
 أ. قندي 

06تط  :  

  
 االثنــــــين

 

 مالعالالنحت في  
 القديم

 أ. بن صغير

03تط ق   

النحت في 
 المغرب القديم

بن صغيرأ.   

02مح ق   

 النحت في العالم
 القديم

بن صغيرأ.   

02مح    ق:  

 اآلثار الحضرية 
 أ. عرباوي

 مح   ق:22 

 اآلثار الحضرية
 أ. عرباوي

22مح   ق :   

    
 الثـــــالثاء

 

 اآلثار الريفية   
 أ. محمد شريف

00تط   ق   

 اآلثار الريفية 
 أ. محمد شريف

22مح   ق   

 اآلثار الريفية
 أ. محمد شريف

22ق:مح     

 األديان والمعتقدات
 أ. خلفة

22مح  ق:  

  
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            01الفوج:  تاريخ وحضارات المغرب القديم                                                                           1ماســـــــتر

61 – 71  11 --- 16  10 – 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 – 11  9 ------ 10  8 ------ 9 يالتوقاليـوم/   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

ة الحضارة الليبي 
 البونية 
 أ. خالد

03ق:      تط  

البحث التاريخي منهجية  
 أ. شهرة

03ق:     تط  

الحضارة الليبية 
 البونية 
 أ. خالد

12ق:      مح   

ة الحضارة الليبي
 البونية 
 أ. خالد

12ق:  مح     

ي الحياة الفكرية ف 
 المغرب
 أ. خلفة

12ق:   مح    

منهجية البحث 
 التاريخي
 أ. شهرة

12ق:  مح    

منهجية البحث 
 التاريخي
 أ. شهرة

12ق:    مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 أنثربولوجيا
 أ. خلفة

12ق:   مح   

 أنثربولوجيا
 أ. خلفة

12ق:    مح   

بالحياة الفكرية في المغر  
 أ. خلفة

12ق:     مح   

حضارات ما قبل 
 التاريخ

 أ. بلحرش

03ق:    تط  

حضارات ما قبل  
 التاريخ

 أ. بلحرش

12ق:   مح   

حضارات ما قبل 
 التاريخ

 أ. بلحرش

12ق:    مح   

   
 األربــــعاء

 

 وسائط االتصال
 أ. عدالة       

12ق:    مح  

الجغرافية 
 التاريخية

 أ. زين العابدين

12ق:   مح  

 9تاريخ المغرب من قرن 
م1ق.م  إلى   

 أ. أونيس

12مح   ق:   

تاريخ المغرب من 

م1ق.م  إلى  9قرن   

 أ. أونيس

12مح  ق:   

تاريخ المغرب  

ق.م   1من قرن 

م6إلى   
 أ. أونيس

03ق:    تط  

ي الحياة الفكرية ف
 المغرب
 أ. خلفة

03ق:   تط  

 أنثربولوجيا
 أ. عبابسة رامي

03ق:    تط  

 لغة التخصص
 أ. خاشة 

03ق:     تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            02الفوج: تاريخ وحضارات المغرب القديم                                                                            1ماســـــــتر

61 – 71  11 --- 16  10 -- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 – 11  9 ------ 10  8 ------ 9 يالتوقاليـوم/   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

منهجية البحث  
 التاريخي
 أ. شهرة

01ق:     تط  

ية الحضارة الليبية البون  
 أ. خالد

01ق:      تط  

الحضارة الليبية 
 البونية 
 أ. خالد

12ق:      مح   

ة الحضارة الليبي
 البونية 
 أ. خالد

12ق:  مح    

ي فالحياة الفكرية  
 المغرب
 أ. خلفة

12ق:   مح   

منهجية البحث 
 التاريخي
 أ. شهرة

12ق:  مح    

منهجية البحث 
 التاريخي
 أ. شهرة

12ق:    مح   

 
 الثـــــالثاء

 

 أنثربولوجيا
 أ. خلفة

12ق:   مح   

 أنثربولوجيا
 أ. خلفة

12ق:    مح   

بالحياة الفكرية في المغر  
 أ. خلفة

12ق:     مح   

حضارات ما قبل   
 التاريخ

 أ. بلحرش

12ق:    مح   

حضارات ما قبل 
 التاريخ

 أ. بلحرش

12ق:    مح   

حضارات ما قبل 
 التاريخ

سيتواحأ.   

01ق:    تط  

  
 األربــــعاء

 

 وسائط االتصال
 أ. عدالة       

12ق:    مح  

الجغرافية 
 التاريخية

 أ. زين العابدين

12ق:   مح  

 9تاريخ المغرب من قرن 
م1ق.م  إلى   

أونيسأ.   

12مح   ق:   

تاريخ المغرب من 

م1ق.م  إلى  9قرن   

 أ. أونيس

12مح  ق:   

ي الحياة الفكرية ف 
 المغرب

 أ. زين العابدين
03ق:   تط  

تاريخ المغرب من 

ق.م  إلى  1قرن 

م6  

سي الهاديأ.   

03تط   ق:   

 لغة التخصص
 أ. خاشة 

03ق:     تط  

 أنثربولوجيا
 أ. عبابسة رامي

03ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    01الفوج: تاريخ وحضارات المغرب القديم                                                                             2ماســـــــتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 بالد المغرب في 
 ف المسيحية

 أ. راشي

03تط    ق:   

 فن الرسم والنقش
 أ. سيتواح
03تط    ق:   

ةالحياة االقتصادي  
 أ. مسعي
02مح    ق:  

ةالحياة االقتصادي  
 أ. مسعي

02مح     ق:  

 المقاوالتية 
أ. عباوي           

02مح    ق:  

 بالد المغرب في ف
 مس

 أ. راشي
02مح    ق:  

بالد المغرب في 
 ف مس
 أ. راشي

02مح    ق:  

 
 الثـــــالثاء

 

العلوم 
ة المساعدة لكتاب

 التاريخ
 أ. سي الهادي

02مح    ق:  

بالد المغرب في 
ونداليةالفترة   

 أ . طويل ع

02مح     ق:  

 لغة التخصص 
 أ. خاشة  

03تط  :ق   

 المصادر المادية 
 أ. مسعي

02مح     ق:  

 المصادر المادية
 أ . مسعي

02مح     ق:  

رة المغرب في الفت
 البيزنطية

 أ. طويل عماد

03تط   ق:   

  
 األربــــعاء

 

ة المغرب في الفتر  
 البيزنطية

 أ. طويل عماد

20مح    ق:  

ة المغرب في الفتر
 البيزنطية

 أ. طويل عماد

20مح     ق:  

 المصادر المادية
 أ . زين العابدين

01تط     ق:   

 الحياة االقتصادية 
 أ. مسعي
01تط   ق:   

 فن الرسم والنقش
 أ. بلحرش

00مح      ق:  

فن الرسم 
 والنقش

 أ. بلحرش
00مح      ق:  

 
لخميــــسا  

 

 



2حمد لمين دباغين سطيفجامعة م  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    02الفوج: تاريخ وحضارات المغرب القديم                                                                             2ماســـــــتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

شفن الرسم والنق   
 أ. سيتواح

03تط    ق:   

 بالد المغرب في ف
 المسيحية
 أ. راشي

03تط    ق:   

ةالحياة االقتصادي  
 أ. مسعي
02مح    ق:  

ةاالقتصادي الحياة  
 أ. مسعي

02مح     ق:  

 المقاوالتية 
أ. عباوي           

02مح    ق:  

 بالد المغرب في ف
 مس

 أ. راشي
02مح    ق:  

بالد المغرب في 
 ف مس
 أ. راشي

02مح    ق:  

 
 الثـــــالثاء

 

العلوم 
ة المساعدة لكتاب

 التاريخ
 أ. سي الهادي

02مح    ق:  

بالد المغرب في 
 الفترة وندالية
 أ . طويل ع

02مح     ق:  

رة المغرب في الفت 
 البيزنطية

 أ. طويل عماد

02تط   ق:   

 المصادر المادية 
 أ. مسعي

02مح     ق:  

 المصادر المادية
 أ . مسعي

02مح     ق:  

 لغة التخصص
 أ. خاشة  

33تط  :ق   

  
 األربــــعاء

 

ة المغرب في الفتر  
 البيزنطية

 أ. طويل عماد

20مح    ق:  

ة في الفتر المغرب
 البيزنطية

 أ. طويل عماد

20مح     ق:  

يةالحياة االقتصاد   
 أ. مسعي

03تط   ق:   

 المصادر المادية
 أ . زين العابدين

03تط     ق:   

 فن الرسم والنقش
 أ. بلحرش

00مح      ق:  

فن الرسم 
 والنقش

 أ. بلحرش
00مح      ق:  

 
لخميــــسا  

 

 



2حمد لمين دباغين سطيفجامعة م  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            01الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

60مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

60مد:     مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

01ق:    تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01ق:   تط  

رةتاريخ تونس معاص    
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01ق:    تط  

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ تونس 
 معاصرة

 أ. بوعبدهللا
33ق:    تط  

تاريخ ليبيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

33ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

الحركات الوطنيةأعالم   
 أ. كراغل

01مد:     مح   

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان

01مد:   مح   

 جغرافية المغرب
 عربي

      أ. بن صفية
01مد:   مح      

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان
01مد:    مح   

مصادر المغرب  
 العربي

 أ. عبد الغفور
03ق:    تط  

 لغة أجنبية
              أ. لبداني

03ق:    تط  

   
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            02الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

60مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

60مد:     مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

33ق:    تط  

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

33ق:    تط  

 لغة أجنبية 
              أ. لبداني

03ق:    تط  

رةتاريخ تونس معاص  
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان
03ق:    تط  

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ ليبيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

06ق:    تط  

تاريخ تونس 
 معاصرة

قباليأ.   

06ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

 أعالم الحركات الوطنية
 أ. كراغل

01مد:     مح   

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان

01مد:   مح   

 جغرافية المغرب
 عربي

      أ. بن صفية
01مد:   مح      

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان
01مد:    مح   

 منهجية البحث 
 أ. كراغل

01ق:    تط  

    
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            02الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

60مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

60مد:     مح   

رةتاريخ تونس معاص      
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

البحث منهجية  
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

تاريخ تونس 
 معاصرة

 أ. بوعبدهللا

03ق:    تط  

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى

 أ. عبد الغفور

03ق:    تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

03ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

 أعالم الحركات الوطنية
 أ. كراغل

01مد:     مح   

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان

01مد:   مح   

 جغرافية المغرب
 عربي

      أ. بن صفية
01مد:   مح      

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان
01مد:    مح   

 لغة أجنبية 
              أ. لبداني

31ق:    تط  

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان
31ق:    تط  

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

31ق:    تط  

تاريخ ليبيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

31ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            00الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

60مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

60مد:     مح   

 لغة أجنبية
          أ. لبداني

31ق:    تط      

رةتاريخ تونس معاص     
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

تاريخ ليبيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01ق:    تط  

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

31ق:    تط  

تاريخ المغرب 
 االقصى

 أ. بوسعدة يوسف

31ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

 أعالم الحركات الوطنية
 أ. كراغل

01مد:     مح   

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان

01مد:   مح   

 جغرافية المغرب
 عربي

      أ. بن صفية
01مد:   مح      

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان
01مد:    مح   

رةتاريخ تونس معاص    
قبايليأ.   
33ق:    تط  

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان

33ق:    تط  

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

33ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            01الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

60مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

60مد:     مح   

 لغة أجنبية 
            أ. لبداني

06ق:    تط    

رةتاريخ تونس معاص    
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

رةتاريخ ليبيا المعاص  
 أ. خميلي

01مح    مد:   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. عبد الغفور

33ق:    تط  

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

البحث منهجية  
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى

 أ. بوسعدة يوسف

63ق:    تط  

  
 األربــــعاء

 

 أعالم الحركات الوطنية
 أ. كراغل

01مد:     مح   

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان

01مد:   مح   

 جغرافية المغرب
 عربي

      أ. بن صفية
01مد:   مح      

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. كعوان
01مد:    مح   

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

33ق:    تط  

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

33ق:    تط  

تاريخ ليبيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

33ق:    تط  

مصادر المغرب 
 العربي

 أ. عبد الغفور

33ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            01الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح       مد:  

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح      مد:  

ةالثورة الجزائري  
 أ. شتواح

33تط     ق:   

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

33تط     ق:   

يةالسياسة االستعمار   
 أ. بوطبة

06ق:    تط    

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة
02مح       مد:  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

الوطنيةالحركات   
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

منهحية إعداد 
 مذكرة

          أ. كراغل

33تط     ق:   

 حلقات البحث 
 أ. كعوان
02مح    مد   

 حلقات البحث
 أ. كعوان
02مح    مد   

 لغة أجنبية
 أ. بلموهوب

33تط     ق:   

  
 األربــــعاء

 

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح    مد  

 جغرافية المغرب
ناصريأ.   

02مح     مد  

 أوربا المعاصرة
 أ. عدالة

02مح  مد  

 المقاوالتية
 أ. سعيدي

02مح  مد  

 جغرافية المغرب 
 أ. ناصري

33تط     ق:   

    
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            02الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح       مد:  

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح      مد:  

ةالحركات الوطني  
 أ. لهاللي س

33تط     ق:   

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

33تط     ق:   

 الثورة الجزائرية 
 أ. شتواح

02تط     ق:   

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مدمح        

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة
02مح       مد:  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

 حلقات البحث  
كعوانأ.   

02مح    مد   

 حلقات البحث
 أ. كعوان
02مح    مد   

منهحية إعداد 
 مذكرة

أ. كراغل          

33تط     ق:   

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

33تط     ق:   

 
 األربــــعاء

 

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح    مد  

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح     مد  

 أوربا المعاصرة
 أ. عدالة

02مدمح    

 المقاوالتية
 أ. سعيدي

02مح  مد  

 لغة أجنبية  
 أ. بلموهوب

33تط     ق:   

   
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            02الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  11 -- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 – 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح       مد:  

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح      مد:  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

21تط     ق:   

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

21تط     ق:   

 الحركات الوطنية 
 أ. لهاللي س

03تط     ق:   

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مد   مح     

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

 حلقات البحث  
 أ. كعوان
02مح    مد   

 حلقات البحث
 أ. كعوان
02مح    مد   

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

21تط     ق:   

 لغة أجنبية
 أ. بلموهوب

21تط     ق:   

 
 األربــــعاء

 

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح    مد  

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح     مد  

 أوربا المعاصرة
 أ. عدالة

02مح  مد  

 المقاوالتية
 أ. سعيدي

02مح  مد  

 منهحية إعداد مذكرة 
بن عرابأ.   

33تط     ق:      

    
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            00الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر
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 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مد:مح         

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح      مد:  

 الحركات الوطنية    
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

مذكرةمنهحية إعداد   
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

13تط     ق:   

 حلقات البحث 
 أ. كعوان
02مح    مد   

 حلقات البحث
 أ. كعوان
02مح    مد   

 الثورة الجزائرية
قبايليأ.   

23تط     ق:   

السياسة 
 االستعمارية

 . بن عبد الرحمان

23تط     ق:   

 
 األربــــعاء

 

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح    مد  

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح     مد  

 أوربا المعاصرة
 أ. عدالة

02مح  مد  

 المقاوالتية
 أ. سعيدي

02مح  مد  

 منهحية إعداد مذكرة  
بن عرابأ.   
21تط     ق:           

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

21تط     ق:   

 لغة أجنبية
 أ. بلموهوب

21تط     ق:   

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            01ج: الفو                                                                                تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر
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 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح       مد:  

 الثورة الجزائرية
شتواحأ.   

02مح      مد:  

 الحركات الوطنية    
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مد:مح        

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

 الثورة الجزائرية
قبايليأ.   

33تط     ق:   

 حلقات البحث 
 أ. كعوان
02مح    مد   

 حلقات البحث
 أ. كعوان
02مح    مد   

السياسة 
 االستعمارية

 أ. بن عبد الرحمان

23تط     ق:   

ةالحركات الوطني  
 أ. لهاللي س

23تط     ق:   

 
 األربــــعاء

 

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح    مد  

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح     مد  

 أوربا المعاصرة
 أ. عدالة

02مح  مد  

 المقاوالتية
 أ. سعيدي

02مح  مد  

 لغة أجنبية 
 أ. بلموهوب

31تط     ق:   

منهحية إعداد  
 مذكرة

بن عرابأ.   

02تط     ق:         

 جغرافية المغرب
ناصريأ.   

02تط     ق:   

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            06الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر
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 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح       مد:  

 الثورة الجزائرية
 أ. شتواح

02مح      مد:  

الوطنيةالحركات       
 أ. لهاللي س

02مح      مد  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة
02مح       مد:  

السياسة 
 االستعمارية
 أ. بوطبة

02مح       مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 منهحية إعداد مذكرة
 أ. بن عراب

02مح      مد:  

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

02مد      مح  

السياسة 
 االستعمارية

 أ. بن عبد الرحمان

30تط     ق:   

 حلقات البحث 
 أ. كعوان
02مح    مد   

 حلقات البحث
 أ. كعوان
02مح    مد   

 الحركات الوطنية
 أ. لهاللي س

21تط     ق:   

ةالثورة الجزائري  
 أ. كراغل

21تط     ق:   

 
 األربــــعاء

 

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مدمح      

 جغرافية المغرب
 أ. ناصري

02مح     مد  

 أوربا المعاصرة
 أ. عدالة

02مح  مد  

 المقاوالتية
 أ. سعيدي

02مح  مد  

 جغرافية المغرب  
 أ. ناصري
36تط     ق:   

 لغة أجنبية
 أ. بلموهوب

36تط     ق:   

منهحية إعداد 
 مذكرة

      بن عرابأ. 

36تط     ق:      

 
لخميــــسا  

 

 

 



2لمين دباغين سطيفجامعة محمد   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            01الفوج:                                                               تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط 1ماســـــــتر
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 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

مصادر تاريخ  
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية

23ق:    تط  

ي التاريخ السياس
 للمغرب
 أ. حموم

23ق:    تط  

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية

02مد: مح    

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية

02مد:  مح    

ي تاريخ العلوم ف
 المغرب اإلسالمي

 أ. بريكة

23ق:    تط  

تاريخ العلوم في 
غرب اإلسالميال  

 أ. بريكة
02مح   مد:   

يخاألنثربولوجيا والتار  
 أ.بن ساعو 

02مد:  مح     

العمران والمراكز 
 الحضارية

 أ. طويل عيدي 

02مد:   مح     

 
 الثـــــالثاء

 

الحركات المذهبية 
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

ة الحركات المذهبي
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

 تاريخ العلوم في
غرب اإلسالميال  

 أ. بريكة

02مح   مد:   

الحركات المذهبية 
 في م اس
          أ. مقري

21ق:    تط  

 مدارس ومناهج 
أ. زياني         

02مد:   مح     

 مدارس ومناهج
 أ. زياني

02مد:  مح          

   
 األربــــعاء

 

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:    مح   

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:   مح   

ي التاريخ السياس
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:   مح    

 التاريخ السياسي
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:   مح   

ومناهج مدارس   
 أ. غرزول  

23ق:    تط  

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

23ق:    تط  

 نصوص أجنبية
قسومأ.   

23ق:    تط  

  
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            02الفوج:                                                               تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط 1ماســـــــتر
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 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

ي التاريخ السياس 
 للمغرب
 أ. حموم

23ق:    تط  

ي تاريخ العلوم ف
 المغرب اإلسالمي

 أ. بريكة

23ق:    تط  

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية
02مد: مح    

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية

02مد:  مح    

تاريخ العلوم في  
غرب اإلسالميال  

 أ. بريكة
02مد:  مح    

يخاألنثربولوجيا والتار  
 أ.بن ساعو 

02مد:  مح     

العمران والمراكز 
 الحضارية

 أ. طويل عيدي 

02مد:   مح     

 
 الثـــــالثاء

 

الحركات المذهبية 
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

ة الحركات المذهبي
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

 تاريخ العلوم في
غرب اإلسالميال  

بريكةأ.   

02مح   مد:   

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

23ق:    تط  

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية

23ق:    تط  

 مدارس ومناهج
أ. زياني         

02مد:   مح     

 مدارس ومناهج
 أ. زياني

02مد:  مح          

م  الحركات المذهبية في
 اس

              أ. مقري
33ق:    تط  

  
 األربــــعاء

 

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:    مح   

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:   مح   

ي التاريخ السياس
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:   مح    

 التاريخ السياسي
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:   مح    

 نصوص أجنبية  
 أ. خميلي

23ق:    تط  

 مدارس ومناهج
 أ. بن ساعو  

23ق:    تط  

  
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            02الفوج:                                                               تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط 1ماســـــــتر

61 ----- 71  11 --- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 التوقيتاليـوم/   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 التاريخ السياسي
 للمغرب
 أ. حموم

21ق:    تط  

ي تاريخ العلوم ف
 المغرب اإلسالمي

 أ. بريكة

21ق:    تط  

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

بن النيةأ.   

21ق:    تط  

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية
02مد: مح    

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية

02مد:  مح    

تاريخ العلوم في  
غرب اإلسالميال  

 أ. بريكة
02مح   مد:   

يخاألنثربولوجيا والتار  
 أ.بن ساعو 

02مد:  مح     

العمران والمراكز 
 الحضارية

عيدي  أ. طويل  

02مد:   مح     

 
 الثـــــالثاء

 

الحركات المذهبية 
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

ة الحركات المذهبي
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

 تاريخ العلوم في
غرب اإلسالميال  

 أ. بريكة

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج  
أ. زياني         

02مد:   مح     

 مدارس ومناهج
 أ. زياني

02مد:  مح          

 نصوص أجنبية
قسومأ.   

31ق:    تط  

  
 األربــــعاء

 

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:    مح   

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:   مح   

ي التاريخ السياس
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:   مح    

 التاريخ السياسي
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:   مح    

ة الحركات المذهبي 
 في م اس

      ساعو أ. بن
21ق:    تط      

 النشاط الفالحي 
 أ. بكاي

21ق:    تط  

 مدارس ومناهج
 أ. غرزول  

21ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

            00الفوج:                                                               تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط 1ماســـــــتر

61 ----- 71  11 --- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 التوقيتاليـوم/   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

مصادر تاريخ    
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية
02مد: مح    

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية

02مد:  مح    

 تاريخ العلوم في 
غرب اإلسالميال  

 أ. بريكة
02مح   مد:   

يخاألنثربولوجيا والتار  
 أ.بن ساعو 

02مد:  مح     

العمران والمراكز 
 الحضارية

عيدي  أ. طويل  

02مد:   مح     

 
 الثـــــالثاء

 

الحركات المذهبية 
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

ة الحركات المذهبي
اس الغربفي   

 أ. مقري

02مد:  مح   

 العلوم فيتاريخ 
غرب اإلسالميال  

 أ. بريكة

02مح   مد:   

مصادر تاريخ 
 الغرب اإلسالمي

 أ. بن النية
21ق:    تط  

 مدارس ومناهج 
أ. زياني         

02مد:   مح     

 مدارس ومناهج
 أ. زياني

02مد:  مح          

تاريخ العلوم في 
 المغرب اإلسالمي

 أ. بريكة

33ق:    تط  

 نصوص أجنبية
قسومأ.   

33ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:    مح   

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

02مد:   مح   

 يالتاريخ السياس
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:  مح    

 التاريخ السياسي
 للمغرب
 أ. حموم

02مد:   مح    

ي التاريخ السياس 
 للمغرب
 أ. حموم

33ق:    تط  

 مدارس ومناهج
 أ. بن ساعو  

33ق:    تط  

م  الحركات المذهبية في
 اس

             أ. غرزول
33ق:    تط   

 النشاط الفالحي
 أ. بكاي

33ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    01الفوج: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                              2ماســـــــتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 لغة أجنبية
 أ. جريوي

33تط      ق:   

 التواصل الثقافي
 أ . بن ساعو

33تط      ق:   

 منهجيات إعداد م
أ . بولعراس      

33تط      ق:   

 منهجيات إعداد م
. بولعراسأ   

00مح    مد:  

 منهجيات إعداد م
 أ . بولعراس

00مح    مد:  

 حلقات بحث 
 أ . بن النية

00مح   مد:  

يالتواصل الثقاف  
 أ . وادي

00مح   مد:  

يالتواصل الثقاف  
 أ . وادي

00مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

يةالجغرافيا التاريخ  
 أ . بكاي

00مح   مد:   

يةالجغرافيا التاريخ  
 أ . بكاي

00مح   مد:   

المقاوالتية          
سعيدي   

00مح   مد:  

 الحركة الفكرية
 أ . بوقاعدة

32تط      ق:   

 الحركة الفكرية 
 أ . بوقاعدة

00مح     مد:  

 الحركة الفكرية
 أ . بوقاعدة

00مح     مد:  

   
 األربــــعاء

 
ةالتيارات الصوفي  

 أ. زياني

00مح      مد:  

ةالتيارات الصوفي  
زيانيأ.   

00مح      مد:  

بالعالقات بين الغر  
 أ . لخلف
00مح    مد:  

بالعالقات بين الغر  
 أ . لخلف
00مح     مد:  

العالقات بين  
 الغرب

 أ . لخلف

31تط      ق:   

يةالتيارات الصوف  
 أ. زياني

31تط      ق:   

   
لخميــــسا  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    02الفوج: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                              2ماســـــــتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 منهجيات إعداد م 
أ . بولعراس      

33تط      ق:   

 التواصل الثقافي
 أ . بن ساعو

33تط      ق:   

 منهجيات إعداد م
 أ . بولعراس

00مح    مد:  

 منهجيات إعداد م
 أ . بولعراس

00مح    مد:  

 حلقات بحث 
 أ . بن النية

00مح   مد:  

يالتواصل الثقاف  
 أ . وادي

00مح   مد:  

يالتواصل الثقاف  
 أ . وادي
00مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

يةالجغرافيا التاريخ  
 أ . بكاي

00مح   مد:   

يةالجغرافيا التاريخ  
 أ . بكاي

00مح   مد:   

المقاوالتية          
سعيدي   

00مح   مد:  

الفكرية الحركة   
 أ . بوقاعدة

12تط      ق:   

 الحركة الفكرية
 أ . بوقاعدة

00مح     مد:  

 الحركة الفكرية
 أ . بوقاعدة

00مح     مد:  

 لغة أجنبية
 أ. جريوي

30تط      ق:   

  
 األربــــعاء

 
ةالتيارات الصوفي  

 أ. زياني

00مح      مد:  

ةالتيارات الصوفي  
 أ. زياني

00مح      مد:  

ببين الغرالعالقات   
 أ . لخلف

00مح    مد:  

بالعالقات بين الغر  
 أ . لخلف
00مح     مد:  

يةالتيارات الصوف   
 أ. زياني

33تط      ق:   

العالقات بين 
 الغرب

 أ . لخلف

33تط      ق:   

   
لخميــــسا  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    02الفوج: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                              2ماســـــــتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 منهجيات إعداد م
أ . بولعراس      

31تط      ق:   

 لغة أجنبية
 أ. جريوي
31تط      ق:   

 التواصل الثقافي
 أ . وادي

31تط      ق:   

 منهجيات إعداد م
 أ . بولعراس

00مح    مد:  

 منهجيات إعداد م
 أ . بولعراس

00مح    مد:  

بحث حلقات   
 أ . بن النية

00مح   مد:  

يالتواصل الثقاف  
 أ . وادي

00مح   مد:  

يالتواصل الثقاف  
 أ . وادي
00مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

يةالجغرافيا التاريخ  
 أ . بكاي

00مح   مد:   

يةالجغرافيا التاريخ  
 أ . بكاي

00مح   مد:   

المقاوالتية          
سعيدي   

00مح   مد:  

 الحركة الفكرية  
 أ . بوقاعدة

00مح     مد:  

 الحركة الفكرية
 أ . بوقاعدة
00مح     مد:  

 الحركة الفكرية
 أ . بوقاعدة

31تط      ق:   

  
 األربــــعاء

 
ةالتيارات الصوفي  

 أ. زياني

00مح      مد:  

ةالتيارات الصوفي  
 أ. زياني

00مح      مد:  

بالعالقات بين الغر  
 أ . لخلف

00مح    مد:  

بالغر العالقات بين  
 أ . لخلف
00مح     مد:  

العالقات بين    
 الغرب

 أ . لخلف
03تط      ق:   

يةالتيارات الصوف  
كريم محمدأ.   

03تط      ق:   

 
لخميــــسا  

 

 

 


