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تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.   مد:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.    مد:   

 النهضة األوروبية
 أ.بن علي

30مح     مد:  

تاريخ الجزائر 
                الحديث
 أ. خليل

30تط   ق:   

 ت.الجزائر
  الثقافي

 أ. دعاشي

20مح      مد:  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي

03مح.      مد:  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي
30تط   ق:   

تا.وحضا.مغرب 
 قد

  عبابسةأ. 

30تط   ق:   

  
 السبــــت

 

 فرنسية 
  اعرابأ. 

30تط     ق   

        تاريخ المغرب اإلس
           بوقاعدة أ. 

30تط   ق:   

 تاريخ المغرب اإلس
بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

 العربي العالم 
 المعاصر

 أ. بن عبدالرحمن

04مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

03مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

03مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. ماضي

30ق:    تط  

منهجية   
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

03مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
03مح.     مد:  

ةبشريجغرافية   
 أ. ناصري

03مح.   مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصر الدينأ.
03مح.   مد:    

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.   مد:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.    مد:   

 النهضة األوروبية
 أ.بن علي

30مح     مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أ. دعاشي

31تط   ق:   

ت.الجزائر 
  الثقافي

دعاشيأ.   

20مح      مد:  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي

03مح.      مد:  

تاريخ الجزائر 
            الحديث

بن عليأ.    

31تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
عبابسةأ.   

30تط   ق:   

 
 السبــــت

 

 فرنسية
  أعرابأ. 

31تط     ق   

تاريخ المغرب 
 اإلس

         بوقاعدةأ. 

31تط   ق:   

وتقن.بحثمنهجية   
 أ. ماضي

31تط   ق:   

 تاريخ المغرب اإلس
بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

 العربي العالم 
 المعاصر

 أ. بن عبدالرحمن

04مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

03مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

03مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

منهجية      
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

03مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
03مح.     مد:  

ةبشريجغرافية   
 أ. ناصري

03مح.   مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصر الدينأ.
03مح.   مد:    

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.   مد:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.    مد:   

 النهضة األوروبية
 أ.بن علي

30مح     مد:  

ت.الجزائر  
  الثقافي

 أ. دعاشي

20مح      مد:  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي

03مح.      مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

عبابسةأ.   

32تط   ق:   

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي

32تط   ق:   

  
 السبــــت

 

  تاريخ المغرب اإلس
           بن ساعوأ. 

32تط   ق:    

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

32تط   ق:   

تاريخ الجزائر 
                الحديث
 أ. خليل

32تط   ق:   

 تاريخ المغرب اإلس
بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

 العربي العالم 
 المعاصر

 أ. بن عبدالرحمن

04مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

03مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

03مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
اعرابأ.   

31تط     ق   

منهجية   
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

03مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
03مح.     مد:  

ةبشريجغرافية   
 أ. ناصري

03مح.   مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصر الدينأ.
03مح.   مد:    

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.   مد:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.    مد:   

 النهضة األوروبية
 أ.بن علي

30مح     مد:  

 تا.وحضا.مغرب قد
عبابسةأ.   

32تط   ق:   

ت.الجزائر 
  الثقافي

 أ. دعاشي

20مد:      مح  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي

03مح.      مد:  

تاريخ المغرب  
 اإلس

أ. العيدي        

31تط   ق:   

  
 السبــــت

 

 منهجية وتقن.بحث
 أ. ماضي

33تط   ق:   

تاريخ الجزائر 
            الحديث
 أ. خليل

33تط   ق:   

  ت.الجزائر الثقافي
دعاشيأ.   

33تط   ق:   

اإلستاريخ المغرب   
بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

 العربي العالم 
 المعاصر

 أ. بن عبدالرحمن

04مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

03مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

03مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية 
        اعرابأ. 

30تط     ق   

منهجية    
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

03مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
03مح.     مد:  

ةبشريجغرافية   
 أ. ناصري

03مح.   مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصر الدينأ.
03مح.   مد:    

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.   مد:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث
 أ. خليل

03مح.    مد:   

 النهضة األوروبية
 أ.بن علي

30مح     مد:  

ت.الجزائر  
  الثقافي

 أ. دعاشي

20مح      مد:  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

 أ. دعاشي

03مح.      مد:  

تاريخ المغرب 
                 اإلس

العيديأ.   

33تط   ق:         

تاريخ الجزائر 
            الحديث

بن عليأ.   

33تط   ق:   

  
 السبــــت

 

ت.الجزائر  
 الثقافي 

دعاشيأ.  

34تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

34تط   ق:   

 تاريخ المغرب اإلس
بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

بوقاعدةأ.   

03مح.   مد:   

 العربي العالم 
 المعاصر

 أ. بن عبدالرحمن

04مح    مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

 أ. طويل

03مح.   مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. طويل

03مح.   مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
اعرابأ.   

31تط     ق   

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

31تط   ق:   

منهجية    
 وتقن.بحث
 أ. ماضي

03مح.      مد:  

منهجية 
 وتقن.بحث
 أ. ماضي
03مح.     مد:  

ةبشريجغرافية   
 أ. ناصري

03مح.   مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصر الدينأ.
03مح.   مد:    

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
                 الحديث

يأ. آيت سوك  
04مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
               الحديث

 أ. آيت سوكي
04مح     مد:   

تاريخ الجزائر  
              الحديث

 أ. آيت سوكي

33تط   ق:   

وتقن.بحثمنهجية   
 أ. حبيش
06مح       مد:  

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
06مح     مد:  

ت.الجزائر 
 الثقافي 

نصر الدينأ.  

34تط   ق:   

تا.وحضا.مغرب 
 قد

دعاسأ.   

34تط   ق:   

  
 السبــــت

 

 فرنسية 
تاكليتأ.   

35تط     ق   

 تاريخ المغرب اإلس
          بن ساعوأ.  

35تط   ق:     

اإلستاريخ المغرب   
 أ. مقري

04مح     مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

 أ. مقري
04مح    مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصرالدين  أ.
04مح    مد:    

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد

04مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

04مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. بودينة

32تط   ق:   

 النهضة األوروبية 
 أ.لخلف

04مح     مد:  

 العربي العالم
 المعاصر
 أ. بودينة
04مح    مد:   

بشريةجغرافية   
 أ. ناصري
04مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

04مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

04مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
                 الحديث

يأ. آيت سوك  
04مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
               الحديث

 أ. آيت سوكي
04مح     مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف   
نصر الدينأ.  

34ق:    تط  

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
06مح       مد:  

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
06مح     مد:  

تاريخ الجزائر 
            الحديث

 أ. آيت سوكي

35تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
دعاسأ.   

31تط   ق:   

 
 السبــــت

 

 فرنسية
  تاكليتأ. 

36تط     ق   

 تاريخ المغرب اإلس
         بن ساعوأ. 

36تط   ق:     

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
36تط   ق:   

 تاريخ المغرب اإلس
 أ. مقري
04مح     مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

 أ. مقري
04مح    مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصرالدين  أ.
04مح    مد:    

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد
04مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

04مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

 النهضة األوروبية    
 أ.لخلف
04مح     مد:  

 العربي العالم
 المعاصر
 أ. بودينة

04مح    مد:   

بشريةجغرافية   
 أ. ناصري
04مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

04مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

04مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
                 الحديث

يأ. آيت سوك  
04مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
               الحديث

 أ. آيت سوكي
04مح     مد:   

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. حبيش
06مح       مد:  

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
06مح     مد:  

تا.وحضا.مغرب 
 قد

دعاسأ.   

36تط   ق:   

ت.الجزائر 
 الثقافي 

نصر الدينأ.   

36تط   ق:   

  
 السبــــت

 

 منهجية وتقن.بحث 
 أ. حبيش

40تط   ق:   

تاريخ الجزائر 
                 الحديث

بن عليأ.   

40ق:    تط  

 تاريخ المغرب اإلس
 أ. مقري

04مح     مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

 أ. مقري
04مح    مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصرالدين  أ.
04مح    مد:    

تاريخ المغرب 
 اإلسالمي

مقريأ.   

40تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

04مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

04مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
  تاكليتأ. 

33تط     ق   

 النهضة األوروبية 
 أ.لخلف

04مح     مد:  

 العربي العالم
 المعاصر
 أ. بودينة
04مح    مد:   

بشريةجغرافية   
 أ. ناصري
04مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

04مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

04مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
                 الحديث

يأ. آيت سوك  
04مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
               الحديث

 أ. آيت سوكي
04مح     مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد 
دعاسأ.   

35تط   ق:   

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
06مح       مد:  

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
06مح     مد:  

تاريخ المغرب  
 اإلس

مقريأ.  

35تط   ق:     

  
 السبــــت

 

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش

38تط   ق:   

تاريخ الجزائر 
 الحديث

بن عليأ.  

38تط   ق:   

  ت.الجزائر الثقافي
بوطبةأ.  

38تط   ق:   

 تاريخ المغرب اإلس
 أ. مقري
04مح     مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

 أ. مقري

04مح    مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصرالدين  أ.

04مد:     مح   

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد
04مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد
04مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية 
  تاكليتأ. 

32تط     ق   

 النهضة األوروبية  
 أ.لخلف
04مح     مد:  

 العربي العالم
 المعاصر
 أ. بودينة

04مح    مد:   

بشريةجغرافية   
 أ. ناصري
04مح    مد:   

ي الجزائر الثقافت.  
 أبوطبة

04مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

04مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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تاريخ الجزائر 
                 الحديث

يأ. آيت سوك  
04مح      مد:   

تاريخ الجزائر 
               الحديث

 أ. آيت سوكي
04مح     مد:   

 منهجية وتقن.بحث  
 أ. حبيش
06مح       مد:  

 منهجية وتقن.بحث
 أ. حبيش
06مح     مد:  

تاريخ المغرب 
               اإلس

         مقريأ. 

37تط   ق:   

تاريخ الجزائر 
            الحديث

أيت سوكيأ.   

37تط   ق:   

  
 السبــــت

 

ي ت.الجزائر الثقاف   
بوطبةأ.  

39تط   ق:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد

39تط   ق:   

 تاريخ المغرب اإلس
 أ. مقري
04مح     مد:   

تاريخ المغرب 
 اإلس

 أ. مقري
04مح    مد:   

مصادر تاريخ 
 الجزائر

       نصرالدين  أ.
04مد:     مح   

 تا.وحضا.مغرب قد 
 أ. خالد
04مح    مد:   

 تا.وحضا.مغرب قد
 أ. خالد
04مح    مد:   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
  تاكليتأ. 

33تط     ق   

 منهجية وتقن.بحث
يودينةأ.   

33تط   ق:   

 النهضة األوروبية  
 أ.لخلف
04مح     مد:  

 العربي العالم
 المعاصر
 أ. بودينة

04مح    مد:   

بشريةجغرافية   
 أ. ناصري
04مح    مد:   

ي ت.الجزائر الثقاف  
 أبوطبة

04مح      مد:  

  ت.الجزائر الثقافي
 أبوطبة

04مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ربــــعاءاأل           
خمـــيسال           
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 نصوص ومصادر 
دعاسأ.   

32ق:   مح  

 نصوص ومصادر
دعاسأ.   

32ق:   مح  

خما قبل التاري   
 أ. قندي

01ق:    تط  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

01ق   مح  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

01ق  مح  

     علم المتاحف
طواليأ.      

01ق:    مح  

 علم المتاحف
طواليأ.   

01ق:    مح  

 السبــــت

 تا.وآثار مغرب إسالم
 أ. هادي

01ق:     مح  

 تا.وآثار مغرب إسالم
 أ. هادي

10ق:    مح  

تا.وآثار مغرب 
 إسالم

 أ. هادي  

01ق:    تط  

 لغة متخصصة 
 أ. غربي 

30ق:       تط  

 تا.وآثار ب.لمغرب
 قد

 أ.غربي

30ق:    تط  

ةمصطلحات أثري  
 أ. غربي 

30ق:      تط  

 تا.وآثار
 ب.لمغرب قد
 أ. أونيس

32ق:       مح  

تا.وآثار  
 ب.لمغرب قد
 أ. أونيس

32ق:       مح  

 األحــــــــد

 الصيانة والترميم
 أ. معماش

01ق:    مح  

 الصيانة والترميم
 أ. معماش

01ق:     مح  

األطر القانونية 
 والتشريعية
 أ. طوالي

01ق:    مح  

األطر القانونية 
 والتشريعية
 أ. طوالي

01ق:   مح  

منهجية البحث  
 األثري

 أ. معماش

10ق:     مح  

منهجية البحث 
 األثري

 أ. معماش

01ق:     مح  

يمالصيانة والترم  
 أ. معماش

01ق:    تط  

منهجية البحث 
 األثري

 أ. معماش

30ق:    تط  

 االثنــــــين

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

ارة والطقوس العم
  الجنائزية في مغرب
 أ. محمد الشريف

52مح   ق:  

العمارة الرومانية 
  في المغرب القديم
 أ. محمد شريف

52: ق  مح   

 العمارة الرومانية
يم في المغرب القد  

 أ. محمد شريف

52: ق تط  

 العمارة الرومانية في
 المغرب القديم 
 أ. محمد شريف

  52: ق   ح م

 الفسيفساء في 
       مغرب قديم

عرباويأ.     

52ق:    تط  

 الفسيفساء في
         مغرب قديم

عرباويأ.   

52ق:     مح  

 الفسيفساء في
         مغرب قديم

عرباويأ.   

52ق:   مح  

  
 الثـــــالثاء

 

 نصوص ومصادر 
دعاسأ.   

52ق:     مح  

 نصوص ومصادر 
دعاسأ.  

52مح   ق:  

منهجية البحث 
التاريخي          

قبايليأ.   

52ق:   مح  

منهجية البحث 
التاريخي           

قبايليأ.  

52ق:   مح  

 المؤسسات 
 اإلدارية
 الرومانية

عيد. أ  
01: ق   مح  

 المؤسسات اإلدارية
 الرومانية

عيدأ.   

01ق:    مح  

العمارة والطقوس 
ب الجنائزية في مغر

 قد
 أ. محمد الشريف

01ق:    تط  

العمارة 
والطقوس 

الجنائزية في 
 مغرب قد

 أ. محمد الشريف

01ق:     مح  

 
 األربــــعاء

 

 اتصال  
عيساويأ.  

52ق:     مح  

نيةالكتابات الالتي  
 أ. خاشة

52ق:     مح  

ةالكتابات الالتيني  
 أ. خاشة

52ق:     مح  

نيةالكتابات الالتي   
 أ. خاشة

23ق:    تط  

منهجية البحث 
التاريخي           

الطاهر خالدأ.   

32ق:    تط  

 نصوص ومصادر 
غربيأ.   

23ق:    تط  

 لغة أجنبية 
  غربيأ.

32ق:    تط  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت         

 الملتقيات     
خلفةأ.    

28 :ق    مح  

    
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           
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 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 وسائط االتصال

       عيساويأ. 
53ق:    مح  

الحضارة 
 القرطاجية 

 أ. خالد

35ق:      تط  

إلى  3الحياة االجتماعيةمن ق

م5ق  

مسعيأ.   

35ق:     تط  

 الحضارة القرطاجية 

 أ. خالد

53ق:      مح   

الحضارة 
 القرطاجية 

 أ. خالد

53ق:  مح     

 

 
 الحياة االجتماعيةمن

م5إلى ق 3ق  

 أ. مسعي

53ق:   مح    

 تاريخ بالد المغرب
من قرن األول ق.م 

5إلى منتصف ق   

 أ. أونيس

53مح   ق:   

 تاريخ بالد المغرب
من قرن األول ق.م 

5إلى منتصف ق   

 أ. أونيس

53مح  ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

يةالمعتقدات الدين أ  
 أ. خلفة

53ق:   مح   

ةالمعتقدات الديني  
 أ. خلفة

53ق:    مح   

إلى  3الحياة االجتماعيةمن ق

م5ق  

 أ. مسعي

53ق:     مح   

المظاهر الحضارية 
 لفجر التاريخ

 أ. بلحرش

34ق:    تط  

المظاهر الحضارية  
 لفجر التاريخ

 أ. بلحرش

53ق:   مح   

المظاهر الحضارية 
التاريخلفجر   

 أ. بلحرش

53ق:    مح   

خ أستوغرافية تاري
 المغرب

 أ. طويل عماد

37ق:   تط  

خ أستوغرافية تاري
 المغرب

 أ. طويل عماد

03ق:   مح  

 
 األربــــعاء

 

خ أستوغرافية تاري 
 المغرب

 أ. طويل عماد

53ق:   مح  

 دراسة نقدية للمصادر
زين العابدينأ.  

53ق:  مح    

 دراسة نقدية للمصادر
زين العابدينأ  

53ق:    محأ  

ب تاريخ بالد المغر 
من قرن األول ق.م 

5إلى منتصف ق   

 أ. أونيس

34تط   ق:   

دردراسة نقدية للمصا  
زين العابدينأ.  

34ق:   تط  

 لغة التخصص 
 أ. خاشة 

34ق:     تط  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
 وسائط االتصال

       عيساويأ. 

53ق:    مح   

الحياة 
 3االجتماعيةمن ق

م5إلى ق  

مسعيأ.   

73ق:     تط  

 الحضارة القرطاجية 

 أ. خالد

73ق:      تط  

 الحضارة القرطاجية 

 أ. خالد

53ق:      مح   

الحضارة 
 القرطاجية 

خالدأ.   

53ق:  مح     

 الحياة االجتماعيةمن 
م5إلى ق 3ق  

 أ. مسعي

53ق:   مح    

 تاريخ بالد المغرب
من قرن األول ق.م 

5إلى منتصف ق   

 أ. أونيس

53مح   ق:   

 تاريخ بالد المغرب
من قرن األول ق.م 

5إلى منتصف ق   

 أ. أونيس

53مح  ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

يةالمعتقدات الدين أ  
 أ. خلفة

53ق:   مح   

ةالمعتقدات الديني  
 أ. خلفة

53ق:    مح   

إلى  3الحياة االجتماعيةمن ق

م5ق  

 أ. مسعي

53ق:     مح   

أستوغرافية تاريخ 
 المغرب

 أ. طويل عماد

63ق:   تط  

حضارات ما قبل  
 التاريخ

 أ. بلحرش

53ق:    مح   

حضارات ما قبل 
 التاريخ

 أ. بلحرش

53ق:    مح   

المظاهر الحضارية 
التاريخلفجر   

بلحرشأ.   

36ق:    تط  

خ ستوغرافية تاري
 المغرب

 أ. طويل عماد

03ق:   مح  

 
 األربــــعاء

 

خ أستوغرافية تاري 
 المغرب

 أ. طويل عماد

53ق:   مح  

 دراسة نقدية للمصادر
زين العابدينأ.  

53ق:  مح    

 دراسة نقدية للمصادر
زين العابدينأ  

53ق:    محأ  

دراسة نقدية  
 للمصادر

العابدين زينأ.  
35ق:   تط  

 تاريخ بالد المغرب
من قرن األول ق.م  

5إلى منتصف ق  

أونيسأ.   

35تط   ق:   

 لغة التخصص
 أ. خاشة 

35ق:     تط  

  
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    01الفوج:                                                          تاريخ وحضارات المغرب القديم                    2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 الملتقيات      
خلفة أ.   

28 :ق    مح  

 األحــــــــد  

 االثنــــــين         

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2محمد لمين دباغين سطيفجامعة   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    02الفوج: تاريخ وحضارات المغرب القديم                                                                             2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 الملتقيات      
خلفة أ.   

28 :ق    مح  

 األحــــــــد  

 االثنــــــين         

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2حمد لمين دباغين سطيفجامعة م  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            01الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

01مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

01مد:     مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

39ق:    تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

39ق:   تط  

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

رةتاريخ تونس معاص  
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

تاريخ موريتانيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01مح    مد:   

تاريخ موريتانيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01مح    مد:   

 منهجية البحث 
 أ. لوصيف

37ق:   تط  

  منهجية البحث 
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ تونس 
 معاصرة

بخاخأ.   
45ق:    تط  

ا تاريخ موريتاني
        المعاصرة
 أ. خميلي

45ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

تاريخ الصحافة 
 بالمغرب
 أ. كراغل

01مد:     مح   

 وسائط االتصال
             أ. عدالة

01مد:   مح   

ةنصوص تاريخي  
 أ. كعوان

01مد:   مح   

 نصوص تاريخية
 أ. كعوان

01مد:    مح   

 نصوص تاريخية 
كعوانأ.   
38ق:    تط  

 لغة أجنبية
              أ. لبداني

38ق:    تط  

   
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            02الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

01مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

01مد:     مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

44ق:    تط  

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

44ق:    تط  

رةتاريخ تونس معاص   
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

رةتاريخ تونس معاص  
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

تاريخ موريتانيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01مح    مد:   

تاريخ موريتانيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01مح    مد:   

 لغة أجنبية
          أ. لبداني

30ق:    تط      

 نصوص تاريخية
 أ. كعوان

03ق:    تط  

  منهجية البحث 
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

 تاريخ موريتانيا
          المعاصرة

خميليأ.   

31ق:    تط  

تاريخ تونس 
 معاصرة

بخاخأ.  

31ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

تاريخ الصحافة 
 بالمغرب
 أ. كراغل

01مد:     مح   

 وسائط االتصال
             أ. عدالة

01مد:   مح   

ةنصوص تاريخي  
 أ. كعوان

01مد:   مح   

 نصوص تاريخية
 أ. كعوان

01مد:    مح   

 منهجية البحث 
خالدالطاهر أ.  

36ق:    تط  

    
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            03الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

01مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
  أ. بودينة

01مد:     مح   

رةمعاصتاريخ تونس      
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

رةتاريخ تونس معاص  
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

تاريخ موريتانيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01مح    مد:   

تاريخ موريتانيا 
 المعاصرة

خميليأ.   

01مح    مد:   

تاريخ تونس  
 معاصرة

 أ. بوعبدهللا

38ق:    تط  

  منهجية البحث 
 أ. لوصيف

01مد:  مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى

بوسعدة أ.   

34ق:    تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

34ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

تاريخ الصحافة 
 بالمغرب

كراغلأ.   

01مد:     مح   

 وسائط االتصال
             أ. عدالة

01مد:   مح   

ةنصوص تاريخي  
 أ. كعوان

01مد:   مح   

 نصوص تاريخية
 أ. كعوان

01مد:    مح   

 لغة أجنبية 
              أ. لبداني

46ق:    تط  

 نصوص تاريخية
 أ. كعوان

46ق:    تط  

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

46ق:    تط  

ا موريتانيتاريخ 
 المعاصرة
 أ. خميلي

46ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            04الفوج:                                                                         تاريخ المغرب العربي المعاصر  1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. بودينة

01مد:    مح   

تاريخ المغرب 
 االقصى
 أ. بودينة

01مد:     مح   

 لغة أجنبية
          أ. لبداني

46ق:    تط      

رةتاريخ تونس معاص    
 أ. بوعبدهللا

01مد:      مح   

رةتاريخ تونس معاص  
 أ. بوعبدهللا

01مد:  مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

01مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

موريتانيا تاريخ 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01مح    مد:   

تاريخ موريتانيا 
 المعاصرة
 أ. خميلي

01مح    مد:   

 تاريخ موريتانيا 
          المعاصرة
 أ. خميلي

39ق:    تط  

 منهجية البحث 
هالتاريخي وتقنيات  

 أ. لوصيف

01مد:  مح   

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

01مد:   مح   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

فايدأ.   

46ق:    تط  

تاريخ المغرب 
 االقصى

بوسعدةأ.  

46ق:    تط  

 
 األربــــعاء

 

تاريخ الصحافة 
 بالمغرب
 أ. كراغل

01مد:     مح   

 وسائط االتصال
             أ. عدالة

01مد:   مح   

ةنصوص تاريخي  
 أ. كعوان

01مد:   مح   

 نصوص تاريخية
 أ. كعوان

01مد:    مح   

رةتاريخ تونس معاص    
بخاخأ.   

47ق:    تط  

   نصوص تاريخية
 أ. كعوان

47ق:    تط  

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

47ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            01الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 الملتقيات      

كعوانأ.    

29 :ق    مح  

 األحــــــــد  

       

 
 االثنــــــين  

          
 الثـــــالثاء

 
          

 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            02ج: الفو                                                                                تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 الملتقيات      

كعوانأ.    

29 :ق    مح  

 األحــــــــد  

       

 
 االثنــــــين  

          
 الثـــــالثاء

 
          

 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            03الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 الملتقيات      

كعوانأ.    

29 :ق    مح  

 األحــــــــد  

       

 
 االثنــــــين  

          
 الثـــــالثاء

 
          

 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            04الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 الملتقيات      

كعوانأ.    

29 :ق    مح  

 األحــــــــد  

       

 
 االثنــــــين  

          
 الثـــــالثاء

 
          

 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            05الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 -- 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 الملتقيات      

كعوانأ.    

29 :ق    مح  

 األحــــــــد  

       

 
 االثنــــــين  

          
 الثـــــالثاء

 
          

 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2دباغين سطيف جامعة محمد لمين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            06الفوج:                                                                                 تاريخ المغرب العربي المعاصر  2ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 – 13  11 -- 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 يالتوقاليـوم/   

 السبــــت         
 الملتقيات      

كعوانأ.    

29 :ق    مح  

 األحــــــــد  

       

 
 االثنــــــين  

          
 الثـــــالثاء

 
          

 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            01الفوج:                                                               تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط 1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 --- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 التوقيتاليـوم/   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

علم المخطوط  
 العربي

 أ. بن النية

28ق:    تط  

ي التاريخ السياس
 لألندلس
 أ. حموم

28ق:    تط  

علم المخطوط 
 العربي

 أ. بن النية

02مد: مح    

علم المخطوط 
 العربي

 أ. بن النية

02مد:  مح    

مجتمع الغرب 
 اإلسالمي
 أ. بريكة

28ق:    تط  

مجتمع الغرب 
           اإلسالمي

أ. بريكة    
02مح   مد:   

 الغرب مجتمع
          اإلسالمي

 بريكة. أ    
 02: مد   مح

 وسائط االتصال
عدالةأ.   

02مد:   مح     

 
 الثـــــالثاء

 

عالقات الغرب 
             اإلسالم

بولعراسأ.   

02مد:  مح   

عالقات الغرب 
            اإلسالم

بولعراسأ.   

02مد:  مح   

 تاريخ النظم  في
 الغرب اإلسالمي

 بن ساعوأ.

02مد:  مح     

عالقات الغرب  
اإلسالم            

     أ. بولعراس 
29ق:    تط       

تقنيات البحث 
 التاريخي

زيانيأ.  

02مد:       

تقنيات البحث 
 التاريخي

زيانيأ.  

02مد:       

النشاط الحرفي  
 والتجاري
 أ. بكاي

80مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

ي التاريخ السياس  
           لألندلس
 أ. حموم

02مد:   مح    

 التاريخ السياسي
 لألندلس
 أ. حموم

02مد:   مح   

 تقنيات البحث 
 التاريخي

زيانيأ.   

28ق:    تط  

النشاط الحرفي 
 والتجاري
 أ. بكاي

28ق:    تط  

 نصوص أجنبية
قسومأ.  
28ق:    تط  

النشاط الحرفي 
 والتجاري
 أ. بكاي

10مد:    مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            02الفوج:                                                               تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط 1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 --- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 التوقيتاليـوم/   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

ي التاريخ السياس 
 لألندلس
 أ. حموم

27ق:    تط  

مجتمع الغرب 
 اإلسالمي
 أ. بريكة

27ق:    تط  

علم المخطوط 
 العربي

 أ. بن النية

02مد: مح    

علم المخطوط 
 العربي

 أ. بن النية

02مد:  مح    

مجتمع الغرب  
           اإلسالمي

أ. بريكة    
02مح   مد:   

مجتمع الغرب 
      اإلسالمي

 أ. بريكة        
 02مح   مد: 

 وسائط االتصال
عدالةأ.   

02مد:   مح     

 
 الثـــــالثاء

 

عالقات الغرب 
             اإلسالم

بولعراسأ.   

02مد:  مح   

عالقات الغرب 
            اإلسالم

بولعراسأ.   

02مد:  مح   

 تاريخ النظم  في
 الغرب اإلسالمي

 أ.بن ساعو

02مد:  مح     

علم المخطوط 
 العربي

ساعوأ. بن   

28ق:    تط  

تقنيات البحث  
 التاريخي

زيانيأ.  

02مد:       

تقنيات البحث 
 التاريخي

زيانيأ.  

02مد:       

 عالقات الغرب اإلسالم
            أ. بولعراس

07ق:    تط    

النشاط الحرفي 
 والتجاري
 أ. بكاي

80مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

ي التاريخ السياس  
           لألندلس
 أ. حموم

02مد:   مح    

 التاريخ السياسي
 لألندلس
 أ. حموم

02مد:   مح   

النشاط الحرفي  
 والتجاري
 أ. بكاي

72ق:    تط  

 

 نصوص أجنبية
قسومأ.   

27ق:    تط  

يخيتقنيات البحث التار  
زيانيأ.   

27ق:    تط  

النشاط الحرفي 
 والتجاري
 أ. بكاي

10مد:    مح   

 
لخميــــسا  

 

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

            03الفوج:                                                               تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط 1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 --- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 التوقيتاليـوم/   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 التاريخ السياسي
            لألندلس
 أ. حموم

26ق:    تط  

مجتمع الغرب 
 اإلسالمي
 أ. بريكة

26ق:    تط  

علم المخطوط 
 العربي

 أ. بن النية

26ق:    تط  

علم المخطوط 
 العربي

 أ. بن النية

02مد: مح    

علم المخطوط 
 العربي

 أ. بن النية

02مد:  مح    

مجتمع الغرب  
           اإلسالمي

أ. بريكة    
02مح   مد:   

مجتمع الغرب 
            اإلسالمي

 أ. بريكة  
02مح   مد:   

 وسائط االتصال
عدالةأ.   

02مد:   مح     

 
 الثـــــالثاء

 

عالقات الغرب 
             اإلسالم

بولعراسأ.   

02مد:  مح   

عالقات الغرب 
            اإلسالم

بولعراسأ.   

02مد:  مح   

 تاريخ النظم  في
 الغرب اإلسالمي

 بن ساعوأ.

02مد:  مح     

عالقات الغرب 
اإلسالم             

        بولعراسأ. 
26ق:    تط    

تقنيات البحث  
 التاريخي

زيانيأ.  

02مد:       

تقنيات البحث 
 التاريخي

زيانيأ.  

02مد:       

 نصوص أجنبية
قسومأ.   

06ق:    تط  

النشاط الحرفي 
 والتجاري
 أ. بكاي

80مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

ي التاريخ السياس  
           لألندلس
 أ. حموم

02مد:   مح    

 التاريخ السياسي
 لألندلس
 أ. حموم

02مد:   مح   

تقنيات البحث   
 التاريخي

زيانيأ.   

26ق:    تط  

ريالنشاط الحرفي والتجا  
 أ. بكاي

26ق:    تط  

النشاط الحرفي 
 والتجاري
 أ. بكاي

10مد:    مح   

 
لخميــــسا  

 

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    01الفوج: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                              2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الملتقيات      

ن النيةأ. ب  

29 :ق    مح  

   
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 
 

 



 

 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    02الفوج: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                              2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الملتقيات      

ن النيةأ. ب  

29 :ق    مح  

   
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 
 

 



 

 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى األربعاء 09 مارس 2022

   والمرحلة الثانية من السبت 23 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    03الفوج: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                              2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الملتقيات      

ن النيةأ. ب  

29 :ق    مح  

   
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 
 

 


