
 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                                                        2جامعة الجزائر 
 كلية العلوم االنسانية

 التاريخقسم 
 ()حضوري الثانيالسداسي جدول التوقيت 

  السنة الثانية، المجموعة األولىخاص ب

    17: 00          15:30                                  14:00                                                  12:30                          11: 30                                                                10: 00                                   8:30 اليوم

   القاعة األستاذ الوحدة الفوج  القاعة األستاذ  الوحدة  الفوج السبت

 14 نبيلة الشكور عبدأد/ وتقنية البحث منهجية 01 14 ی خديجةميکر /د تاريخ الجزائر الثقافي الحديث والمعاصر 01-02

واالندلسضارة المغرب تاريخ وح 02-01  12 العيفة تيا/ شنا وتقنية البحث منهجية 02 12 ا/ شنايت العيفة 

 – 16ما بين القرنين ) الحديث الجزائر تاريخ  03-04

 م( 19
 15 اد/ بشار قويدر  وتقنية البحث منهجية 03 07 د/ قطوش وهيبة

  08 اة/ بنت النبي مقدم المغرب القديمتاريخ وحضارة  04-03

 09 د/ الحاج صادوق الحدبث والمعاصر تاريخ الجزائر الثقافي  05-06

 16ما بين القرنين ) الحديث الجزائر تاريخ  06-05

 م( 19 –

 10  نادية د/ مباركي

 تاريخ وحضارة المغرب واالندلس االحد
 23ق    العيفة ا/ شنايت

 منهجية وتقنية البحت
 23ق     د/ بلغيث محمد

 (م 19 – 16ما بين القرنين ) الحديث الجزائرتاريخ 

 13ق  توفيق اد/ دحماني

 
 

 

 

 االثنين

    القاعة األستاذ الوحدة الفوج القاعة األستاذ الوحدة الفوج

 16ما بين القرنين ) الحديث الجزائر تاريخ  02-01

 م( 19 –

وتقنية  منهجية 04 18 فلة قشاعياد / 
 البحث

 19 دالل د/لواتي

وتقنية  منهجية 05 16 ليلى د / بومريشأ المغرب القديمتاريخ وحضارة  01-02
 البحث

 12 صاري امينة /أ

وتقنية  منهجية 06 12 سعاد دة/مصطفاوي تاريخ الجزائر الثقافي الحديث والمعاصر 03+04
 البحث

 10 فتيحة د/ مزياني

واالندلسضارة المغرب تاريخ وح 04-03      13 دالل واتياة/ ل 

واالندلسضارة المغرب تاريخ وح 05-06      14 فتيحة د/ مزياني 

المغرب القديمتاريخ وحضارة  06-05   15 مواسنورة د/  

  

 النهضة االروبية  الثالثاء
 عبد العزيز بوكنة أد.

 13ق

 الحديث والمعاصر الجزائر الثقافيتاريخ 
 د/قشوان عبد الرزاق

 11ق

 ما قبل التاريخ العام
 وهيبة أ/حرفوش

 11ق

 

 جغرافية بشرية األربعاء

 مدرج مالكأ/قرود لحسن 

 مصادر تاريخ الجزائر           

 مدرج مالك /  مولود عويمر. أد/

 المغرب القديمتاريخ وحضارة  

 24ق   د/يفصح نادية

  

  

  

      عن بعد / التدريس  األستاذ الوحدة الفوج الخميس

 عن بعد  د/زويدي  لخضر فرنسيةلغة  1+2+3

 عن بعد أ/ حمر الراس فاطمة ةإنجليزيلغة  4+5+6

 الدراسات                                                                                                                                             )التدريس عن بعد(الوحدات األفقية :    فرنسية ، انجلزية       

 

 

 



 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                             ) أبو القاسم سعد هللا( 2جامعة الجزائر 

  كلية العلوم االنسانية
 قسم التاريخ

 جدول التوقيت العام )حضوري(
 (الثانيالسداسي ) لثانيةخاص بالسنة الثانية، المجموعة ا

 08:3-        10:00                                            11:30  30 :12 00 :14                                     30 :15 

  القاعة األستاذ الوحدة  الفوج  القاعة األستاذ الوحدة الفوج  السبت

 منهجية 07

 وتقنية البحث

 16 عبد القادر أد/كرليل الحديث والمعاصرتاريخ الجزائر الثقافي  08-07 17 د/ شريف عبد القادر

 منهجية 08

 وتقنية البحث

 13 د/شريف عبد القادر واالندلسضارة المغرب تاريخ وح 07-08 18 أ.ة/عبد الشكور نبيلة

 منهجية 09

 وتقنية البحث

ما بين القرنين  الحديث الجزائر تاريخ  10-09 19 بشار قويدرد/أ

 م( 19 – 16)

 07 يامنةدة/بحيري 

 08 أ/زغبى الزهرة المغرب القديمتاريخ وحضارة  10-09 

 09 د/ الحاج صادوق تاريخ الجزائر الثقافي الحديث والمعاصر 11-12

 10 دة/لوزري سعيدة واالندلسضارة المغرب تاريخ وح 12-11

 

 االحد
 منهجية و تقنية البحث

 بلغيث محمد د/                  

 مدرج مالك

 ما قبل التاريخ العام

 مصطفى د/رميلي

 مدرج مالك

 واالندلسالمغرب حضارة  تاريخ  

 الحميدد/ خالدي عبد 

 23ق

 
 

 

 القاعة األستاذ الوحدة الفوج  القاعة األستاذ الوحدة الفوج االثنين

 
 

وتقنية  منهجية 10 21 مباركي نادية /ةد م( 19 16بين القرنين )ما  الحديث الجزائر تاريخ  07-08

 البحث

 08 زكية كربال /ةد

وتقنية  منهجية 11 11 يفصح نادية /ةد المغرب القديمتاريخ وحضارة  08-07

 البحث

 09 محمد  د/خيشان

 تاريخ الجزائر الثقافي الحديث والمعاصر 09-10

 

وتقنية  منهجية 12 07 د/خميلي العكروت.

 البحث

 07  شفيقة عيساني/ةد

  08 عميروش نعيمة /دة واالندلسضارة المغرب تاريخ وح 10-09

 

  

 09 د/ بوحمشوش نعيمةأ م( 19  16ما بين القرنين ) الحديث الجزائر تاريخ  11-12

 10 دة/أشالف فطومة المغرب القديمتاريخ وحضارة  12-11

 تاريخ الجزائر الثقافي الحديث والمعاصر الثالثاء

 عائشة ساعدبن  /ةد

 مدرج مالك

 16ما بين القرنين ) الحديث الجزائر تاريخ 

 م( 19 –

  مدرج مالك / رابح د/ كنتورأ
 

 المغرب القديمتاريخ وحضارة  

 اد/ ايت عمارة لويزة

   13ق

 
 

 

 

 

 األربعاء

  الجزائر يختار مصادر 

  24ق  د/يحياوي عبد الوهاب

 ةالنهضة األوروبي 
 13ق /  شيدر  أد. تومي

 

 جغرافيا بشرية
 13ق  البشير د/ سعدونيأ

 

    التدريس عن بعد /  األستاذ الوحدة الفوج الخميس

 عن بعد  دة/قراج  المية فرنسية  7+8+9

 عن بعد أ/قديح رميسة انجلزية 10+11+12

 تالدراسا                                                                                                                                                       )التدريس عن بعد (الوحدات األفقية :    فرنسية ، انجلزية
 



 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                                                         () أبو القاسم سعد هللا 2جامعة الجزائر 
 كلية العلوم االنسانية

  قسم التاريخ
 جدول التوقيت العام )حضوري(

 (الثانيالسداسي ) ، المجموعة األولىلثةخاص بالسنة الثا
 

 30 :08                                           00 :10                                                                      30   :11       30 :12                                           00 ::14                               

30 :15 

 

 (1939- 1945)اريخ النظم السياسيةت السبت
 23ق   فضيلة دة/عالوي

 (1962- 1954)التحريرية  تاريخ الثورة

 23ق   د/بيتور  عالل 

    

   القاعة األستاذ الوحدة الفوج  القاعة األستاذ الوحدة الفوج االحد
في افريقيا  التحرر وحركات االستعمار 01-02

 م(20 -19وأسيا)
 22 أ/ صاري أمينة منهجية اعداد مذكرة  01 15 الرزاق د/قشوان عبد

 14  كلثوم أ/ميدان منهجية اعداد مذكرة  02 19 أ/بلجودي جودي التاريخ الشمال األفريقي لما قب 02-01
 24  أ/بلجودي جودي منهجية اعداد مذكرة  03 07 أد/بومريش ليلى التاريخ الشمال األفريقي لما قب 03-04
   08 أد/حمزي كمال (1962 1954)التحريرية تاريخ الثورة 04-03

 
  

 09 د/شريف عبد القادر م(15-8اإلسالمي )المشرق  05-06
في افريقيا  التحرر وحركات االستعمار 06-05

 م(20 -19وأسيا)
 10 د/خيشان محمد

   االثنين
 الشمال االفريقيالتاريخ  ما قبل 

 د/ رميلي مصطفى  
  24ق

 

 م(15-8اإلسالمي )المشرق 

 دة/شفيقة عيساني شفيقة

 24ق

 علم الخرائط 
 مجيطنة وفاء د/

 11ق

  

 الثالثاء
 
 
 

  
  

  القاعة األستاذ الوحدة  الفوج الفوج  القاعة األستاذ الوحدة الفوج

د/شعباني صالح  منهجية اعداد مذكرة  04
  الدين

  12 دة/عيساني شفيقة م(15-8اإلسالمي )المشرق  01-02 14

  16 دة/سعودي يسمينة (1962 1954تاريخ الثورة التحريرية) 01-02 15  بن ساعد دة/ منهجية اعداد مذكرة  05

 04-03 18. أة/ ميدان كلثوم منهجية اعداد مذكرة  06

 

  07 رابحأد/كنتور  م(20 -19االستعمار وحركات التحرر في افريقيا وأسيا)

  08 عيسىأد/بن الذيب  م(15-8المشرق اإلسالمي ) 04-03 
  09 د/جالل محمد (1962 1954تاريخ الثورة التحريرية) 05-06
  10 أ/بلجودي جودي األفريقي الشمال التاريخ بلق ما 06-05

 المخدرات والمجتمع األربعاء
 13ق   أد/غرداوي نور الدين

 (20 -19في افريقيا واسيا ) التحرر وحركات االستعمار

 13ق   نويصر مصطفىأد/

 جغرافية اقتصادية 
 11ق   د/مقدم رشيد

 

    التدريس عن بعد /  األستاذ الوحدة الفوج الخميس
 عن بعد  دة/كربال زكية لغة فرنسية  1+2+3

 عن بعد د/بلغيث محمد  ةلغة إنجليزي 4+5+6

 الدراسات                                                                                                                                                                       )التدريس عن بعد (  الوحدات األفقية :    

 
 



 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                        ) أبو القاسم سعد هللا( 2جامعة الجزائر 
 اإلنسانية كلية العلوم 
  قسم التاريخ

 (الثاني)السداسي لثانية المجموعة ا لثةخاص بالسنة الثا ( جدول التوقيت العام )حضوري
  

 8:30-                                 00 :10   -11:30   30 :12                                        14:00                                        15:30 

 الفوج السبت
 

    التدريس عن بعد  األستاذ الوحدة 

 عن بعد  لخضر د/زويدي لغة فرنسية  7+8+9

 عن بعد أ/قديح روميسة   ةلغة إنجليزي 10+11+12

 القاعة األستاذ الوحدة الفوج القاعة  األستاذ الوحدة الفوج  االحد

 15 د/يحياوي عبد الوهاب (1962 1954)التحريرية  تاريخ الثورة 8+7 11 القادرعبدسليماني د/ اعداد مذكرة  منهجية 07

 16 أد/بن الذيب عيسى م(15-8اإلسالمي )المشرق  7+8 18 صاري امينةأ/ اعداد مذكرة  منهجية 08

 07 أد/رحماني بلقاسم ما قبل التاريخ الشمال األفريقي 10+9 21 ميدان كلثوم /أ اعداد مذكرة  منهجية 09
 08 محمد د/خيشان م(20 -19في افريقيا وأسيا) التحرر وحركات االستعمار 10+9    

 09 خديجة  د/كريمي (1962 1954)التحريرية  تاريخ الثورة 11+12

 10 د/عميروش نعيمة  م(15-8اإلسالمي )المشرق  12+11

 م(15-8) اإلسالميالمشرق  االثنين

  مدرج مالك /أ.د/غرداوي 

 (1962- 1954)التحريرية تاريخ الثورة

 مدرج مالك /عالمة صليحة  /ةد

 المخدرات والمجتمع

 23قأ.د غرداوي/ 

 

 
 

 الثالثاء
 

         
 

 الفوج
 

 الفوج القاعة األستاذ الوحدة 
  القاعة األستاذ الوحدة

7+8 

 
 20 جالل محمدد/  م(20 -19في افريقيا وأسيا) التحرر وحركات االستعمار

10 
 17   مزياني فتيحةد/  منهجية اعداد مذكرة 

8+7 
 17 أد/رحماني بلقاسم األفريقي الشمال التاريخ بلق ما

11 
 21 خالدي عبد الحميد/د منهجية اعداد مذكرة 

9+10 
 12 07 أد/كرليل عبد القادر (1962 1954تاريخ الثورة)

 22 صالح الدين شعبانيد/ اعداد مذكرة  منهجية

10+9 
  08 العيفةالحاج أد/ م(15-8اإلسالمي )المشرق 

   

11+12 
 09 وهيبة حرفوشأ/  اإلفريقي الشمال التاريخ بلقما

12+11 
 10 د/سعودي سمينة م(20 -19في افريقيا وأسيا) التحرر وحركات االستعمار

االستعمار وحركات التحرر في  األربعاء
 م(20 -19افريقيا وأسيا)

 23ق أد/ صابر شريف 

 علم الخرائط
 مجيطنة وفاء دة/

 23 ق

 ما قبل التاريخ الشمال االفريقي

  18ق  حرفوشأ/

 

 
 الخميس

 

 -1945)السياسيةتاريخ النظم 
1939) 

 11ق /د/لحمر سميرة 

 جغرافيا اقتصادية
 أد/سعدوني البشير  

 11ق

  

                                                                                                        الدراسات                                                                                                                                 )التدريس عن بعد ( ةإنجليزيالوحدات األفقية :    فرنسية ، 
 
 



 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                      ) أبو القاسم سعد هللا( 2 جامعة الجزائر
 كلية العلوم االنسانية

 قسم التاريخ
 ( )حضوريجدول التوقيت العام 

 اإلسالميتخصص تاريخ الغرب  السداسي االثاني/ /1-لماسترخاص با

 
    15: 30        14: 00  12:30    11: 30                           10: 00 08: 30 اليوم

عالقات الغرب اإلسالمي مع  السبت

 السودان الغربي

 قويدرد/بشار  أ.

     19ق

 القاعة األستاذ الوحدة الفوج  

 19 أد/لحمر سميرة تقنيات البحث التاريخي 1+2

    

  القاعة األستاذ الوحدة الفوج االحد
 لألندلس السياسي التاريخ

 أد/ بوعمران سامية
 21 ق

 
 الفقه والتاريخ في الغرب اإلسالمي

 21قدة/ لوزري سعيدة    

 17 زغبي زهرة أد/ وسائط االتصال 1+2

السياسي التاريخ  1+2
  لألندلس

 

 د/شعباني صالح الدين
 

16 

  القاعة األستاذ الوحدة    الفوج االثنين
 النشاط التجاري والحرفي

 أد/ عميروش نعيمة

 20ق

 
 العربي علم المخطوط

 أد/ غرداوي نور الدين
 20ق 

في عالقات الغرب اإلسالمي  1+2
 السودان الغربي

 19 بلغيث محمد د/ 

ة/ صاري أ المخطوط العربي علم    1+2
 أمينة

20 

 

 اإلسالميمجتمع الغرب  الثالثاء
 شنايت العيفة أ/

   22ق

 

 تقنيات البحث التاريخي
 عبد الحميد د/خالدي
 22 ق

 القاعة األستاذ الوحدة الفوج
 15 أد/هواري موسى النشاط التجاري والحرفي 1+2

 20 لواتي دالل   /أة مجتمع الغرب اإلسالمي  2+1

 

 األربعاء

 

 

 

 

 الفوج
 

 التدريس عن بعد /  األستاذ الوحدة
 

    

 عن بعد  أد/أبوعمران سامية لغة فرنسية 1+2

 عن بعد د/سليماني عبد القادر   ةلغة إنجليزي 1+2

 الخميس
    

      

 الدراسات                                                                                                                                               )التدريس عن بعد(انجلزية ،الوحدات األفقية :    فرنسية 
 

 



 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                             ) أبو القاسم سعد هللا( 2جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االنسانية
 قسم التاريخ

 ( جدول التوقيت العام )حضوري

 تخصص تاريخ الحضارات القديمة: الثانيالسداسي ا /  01لماسترخاص با
 15:30                                                   14:00                      12:30  11:30                                10:00                                                  8:30 اليوم

    عن بعد /حضوري األستاذ الوحدة الفوج السبت

 التدريس عن بعد دليلةدة/بورني  لغة التينية 1+2

 

 

 االحد

دراسة نقدية للمصادر  

 الكالسيكية

 أد/رحماني بلقاسم

 22ق 

 الحضارة الفينيقية

 بومريش ليلى أد/

 20 ق

 

 ا
 

 االثنين
 

انسان ما قبل التاريخ في الجزائر وفي  

 العالم

 رميلي مصطفى القاعة  /د

 17ق

 القاعة األستاذ الوحدة الفوج

انسان ما قبل التاريخ في الجزائر  د/رميلي مصطفى   1+2

 وفي العالم

17 

 18 الحضارة الفينيقية أ.د/بومريش ليلى 1+2

    

 

 

 الثالثاء

 القاعة الوحدة األستاذ الفوج

في بالد  القديمة العصور في األفارقة الكتاب 24 دراسة نقدية للمصادر الكالسيكية اد/ ايت عمارة لويزة 1-2

 أد/بنت النبي    المغرب

 24ق

 

 الكتاب  األفارقة في العصور القديمة أد/بنت النبي 1+2

 

16 

 القديمة ةالالتينيحضارات أمريكا  األربعاء
 بورني دليلة د/

 22ق 

 الفرعونية مصر حضارة

 فايزة سميشة /دة

 22 ق 

 

 القاعة الوحدة األستاذ الفوج

 20 وسائط االتصال أد/هواري موسى (1-2) 

 21             الفرعونية حضارة مصر دة/بلحفصي  غنية 1+2       

 الخميس

 

  القاعة األستاذ الوحدة الفوج

 البحرية في حوض البحر المتوسط
 في العصور القديمة 

 ة/ أشالف فطومةد

 12ق

 

 18 القديمة حضارة أمريكا الالتنية دة/بورني دليلة 1+2

1+2 ..................... ........................... .........................
. 

 الدراسات                                                                                                                                                         )التدريس عن بعد(الوحدات األفقية :    لغة التنية      
 



 

 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                            ) أبو القاسم سعد هللا( 2جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االنسانية
 قسم التاريخ

 ( جدول التوقيت العام )حضوري

 :الثانيالسداسي  01لماسترخاص با

  تخصص تاريخ افريقيا جنوب الصحراء  
 15:30 14:00 12:30  11:30                                       10:00                                              -8:30 اليوم

 

 السبت
   القاعة الوحدة األستاذ الفوج

 امبراطورية المونوموتابا والكونغو

 أد/بكاي منصف

 18ق

 

 
 16 الحياة لعلمية والثقافية في غرب افريقيا أد/دليوح عبد الحميد 1+2

 15 امبراطورية المونوموتابا والكونغو أد/بكاي منصف 1+2

 منهجية البحث   االحد

 أد/ عبد الشكور نبيلة

 14ق

 القاعة        الوحدة األستاذ الفوج 

 19 اإلسالمانتشار  عبد القادر د/سليماني 1+2

 18 منهجية البحث زهرة أ/زغبي 1+2

    التدريس عن بعد الوحدة األستاذ الفوج االثنين

 عن بعد لغة انجلزية  أد/بكاي منصف  1+2

 
 مصادر تاريخ افريقيا الثالثاء

 في العصور الوسطى والحديثة 

   أد/دحماني توفيق

 21ق 

والثقافية في غرب الحياة العلمية 

 افريقيا

 أد/صابر شريف

 21ق

 انتشار اإلسالم  

 أد/صابر شريف

 23ق                        

 

 األربعاء

 
   القاعة الوحدة األستاذ الفوج

 

 

 امبراطورية االشنتي وبوغندا   ومدينأد/بن موفق ب 1+2

 

07 

مصادر تاريخ افريقيا في  كربال زكيةد/ 1+2

 الوسطى والحديثةالعصور 

08  

 الخميس

 
 جغرافية افريقيا البشرية

 خميلي العكروت/د

 23ق

 بوغندا امبراطورية االشنتي و

 بن موفق بومدين/أد

 23ق
 

 القاعة الوحدة األستاذ الفوج 

 13ق وسائط االتصال مصطفاوي سعاد / دة 1+2

    

 الدراسات                                                                                                                                                    )التدريس عن بعد(يزية انجل الوحدات األفقية :  

 

 

 



 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                ) أبو القاسم سعد هللا( 2جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االنسانية
 قسم التاريخ

 ( جدول التوقيت العام )حضوري

 تخصص تاريخ الدولة العثمانية الثانيالسداسي /  01لماسترخاص با
 15:30 14: 00              12:30  11:30                                        10: 00                           8:30 اليوم

 السبت

 
   القاعة الوحدة األستاذ الفوج

 الثورة الصناعية 

 والدولة العثمانية

 د/قطوش

 17ق

  

 20 وسائط االتصال دة/بحيري (1-2)

 21 التاريخي تقنيات البحث أة/ لحمر  (2-1)

 

     التدريس عن بعد الوحدة األستاذ الفوج االحد

 عن بعد لغة عثمانية  د/ خيضر  عبد الرزاق  1+2

  القاعة األستاذ األستاذ الفوج   االثنين

 22 مصطلحات  التاريخ العثماني بوحمشوش نعيمة  /أد 1+2

 21 الشرقية الحكم العثماني  في أوروبا دة /مهيبل (1-2)

  

  الثالثاء

 تقنيات البحث التاريخي

 د/قشاعي 

  11ق

 

 

النظم والمؤسسات االقتصادية في الدولة 

 العثمانية

 أد/دحماني توفيق  

 11ق

  

 مصطلحات. التاريخ العثماني

 بوحمشوش نعيمةد/ 

 14ق

 

 العمارة العثمانية 

 قشاعي فلةد/ ا 

 22ق 

 

 

 

  األربعاء

مصادر التاريخ نصوص تاريخية في 

 العثماني

 19ق  /فتيحة  الواليش /ا د 

 

 

 أوروبا الشرقيةفي  الحكم العثماني

 ابراهم اد/ سعيود

 19ق

  القاعة الوحدة األستاذ الفوج

تاريخية في مصادر نصوص  فتيحة أ.د/الواليش 1+2

 التاريخ العثماني

14 

في  النظم والمؤسسات االقتصادية اسمى مهيبل د/ 1+2

 الدولة العثمانية

15 

 القاعة الوحدة األستاذ الفوج   الخميس

 21 الثورة الصناعية والدولة العثمانية وهيبة  قطوش/ةد 1+2

1+2 ................ ....................... ...... 

 الدراسات                                                                                                                                              )التدريس عن بعد (لغة عثمانيةالوحدات األفقية :    

 



 

 2022/2023السنة الجامعية                                                                                                                                                             ) أبو القاسم سعد هللا( 2جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االنسانية
 قسم التاريخ

 ( جدول التوقيت العام )حضوري
 تخصص تاريخ المغرب العربي المعاصرالثاني: السداسي /  01لماسترخاص با

 
 اليوم

 
8:30                                                        -10:00                         11:30    12:30                         00 :14 15:30 - 

  السبت
  

 

 

 تاريخ المغرب األقصى 
 المعاصر 
 د/ بلقاسم

 13ق

  القاعة الوحدة األستاذ الفوج 

 11 تاريخ المغرب األقصى المعاصر أد/ دليوح عبد الحميد 1+2

 21 نصوص تاريخية حاجي فريد/أد 1+2

 
 

  االحد

 تاريخ الجزائر المعاصرمحاضرة: 

 حباسي شاوش /دا

 12ق

 

 تاريخ تونس المعاصرة

 أوالد سيدي الشيخد/ ا

 12ق

 

  القاعة الوحدة األستاذ الفوج

 

 
 11 تاريخ تونس المعاصرة اد/ أوالد سيدي الشيخ 1+2

  12 تاريخ الجزائر المعاصر اد/ حمزي كمال 1+2

    

  الثالثاء

 نصوص تاريخية

 حباسي شاوش 

  23ق 

 

لبحث التاريخي منهجية ا

 وتقنياته

 أد/أوالد سيدي الشيخ

 23ق

  القاعة الوحدة األستاذ الفوج

 18 وتقنيته التاريخي  لبحثمنهجية ا ا/ ميدان كلثوم 1+2

    

                          القاعة الوحدة األستاذ الفوج األربعاء

     موريطانيا  تاريخ   

 المعاصر

 نويصر مصطفىد/ ا      

 23ق 

  

 تاريخ الصحافة في المغرب العربي

 عويمر مولود د/ ا

  23ق 

 

 12 المعاصر تاريخ موريطانيا د/ بلقاسم محمد 1+2

 11 وسائط االتصال د/مقدم رشيد  1+2

    التدريس عن بعد الوحدة األستاذ الفوج الخميس

 عن بعد لغة فرنسية أد/حمزي كمال 1+2

 الدراسات                                                                                                                                                          )التدريس عن بعد(الوحدات األفقية :    فرنسية   

 

 


