
17,00 ـ15,3015,30 ـ14,0014,00 ـ12,3012,30 ـ11,0011,00ـ9,309,30 ـ8

 نواري2 ف3أنجليزية ل4د
 4 ف2تاريخ الجزائر الحديث ل

سكفالي
 نواري1 ف3أنجليزية ل نواري3 ف3أنجليزية ل سكفالي3 ف2تاريخ الجزائر الحديث ل

دراسة أرشيف تاريخ الجزائر 5د

جواد3 ف 1الحديث م

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

عيساوة2 ف2واألندلس ل
 عكاش5 ف3تاريخ الثورة ل

 حشلفي5ف3تقنيات إعداد مذكرة ل6د
 5 ف2تاريخ الجزائر الحديث ل

حشلفي

دراسة أرشيف تاريخ الجزائر الحديث 

جواد4 ف 1م
 عكاش4 ف1فرنسية م رهيوي4ف3مشرق عربي ل

 1 ف1تاريخ الجزائر االقتصادي م7د

خميسي

 3 ف1تاريخ الجزائر االقتصادي م

خميسي

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 عيساوة1 ف2واألندلس ل
خالدي2 ف3مشرق اسالمي ل

 3 ف3مشرق اسالمي ل

خالدي

 خميسي1تاريخ الجزائر االقتصادي م عكاش3تاريخ النظم السياسية ل رهيوي3مشرق عربي ل7 مدرج
منهجية وتقنيات البحث التاريخي 

 عيساوة2ل

 2تاريخ وحضارة المغرب القديم ل4د

 سوالمية3ف
 عيساوة4 ف3مشرق إسالمي ل

 3ماقبل تاريخ الشمال اإلفريقي ل

زموري1ف

 3ماقبل تاريخ الشمال اإلفريقي ل

زموري2ف

 2تاريخ وحضارة المغرب القديم ل

 زموري5ف
+

 عكاش2 ف1فرنسية م5د
 2منهجية وتقنيات ابحث التاريخي ل

 بودخانة1ف

    2منهجية وتقنيات البحث التاريخي ل

 بودخانة3ف 

 2منهجية وتقنيات البحث التاريخي ل

بودخانة2ف

دؤاسة أرشيف تاريخ الجزائر 6د

 يوسفي1 ف1الحديث م
 رهيوي1ف3مشرق عربي ل

العالقات الجزائرية المغاربية 

 بك3 ف1والمشرقية م
 خالدي5 ف3مشرق إسالمي ل رهيوي3ف3مشرق عربي ل

 4 ف1المجتمع الجزائري وفعالياته م7د

زموري

 2تاريخ وحضارة المغرب القديم ل

 سوالمية4ف
 خالدي1 ف3مشرق اسالمي لرهيوي2ف3مشرق عربي ل

 خالدي3مشرق إسالمي ل7 مدرج
دؤاسة أرشيف تاريخ الجزائر 

  يوسفي1الحديث م

  2تاريخ وحضارة المغرب القديم ل

سوالمية

العالقات الجزائرية المغاربية 

  بك1والمشرقية م
 بك1العالقات الجزائرية األوروبية م

 زموشي4 ف2فرنسية ل زموشي3 ف2فرنسية ل زموشي5 ف2فرنسية ل بلهادف1 ف3تاريخ الثورة ل4د

 نواي5 ف3أنجليزية ل نواي4 ف3أنجليزية ل5د
دؤاسة أرشيف تاريخ الجزائر الحديث 

 يوسفي2 ف1م
 قموح4 ف3تقنيات إعداد مذكرة ل

 3ماقبل تاريخ الشمال اإلفريقي ل6د

زموري3ف

 3ماقبل تاريخ الشمال اإلفريقي ل

زموري4ف

 2منهجية وتقنيات البحث التاريخي ل

 بودخانة4ف

 2منهجية وتقنيات البحث التاريخي ل

 بودخانة5ف

العالقات الجزائرية المغاربية 7د

 بك1 ف1والمشرقية م
 روابحي1 ف2تاريخ الجزائر الثقافي ل قموح3 ف3تقنيات إعداد مذكرة ل

    3 ما قبل تاريخ الشمال اإلفريقي ل

 زموري5  ف

قضايا في تاريخ الجزائر الحديث 

 خنوف3      ف 1م

 يوسفي2تاريخ الجزائر الحديث ل7 مدرج
 1المجتمع الجزائري وفعالياته م

روابحي
 بلهادف3تاريخ الثورة ل

 1قضايا في تاريخ الجزار الحديث م

خنوف

  3ما قبل تاريخ الشمال اإلفريقي ل

    آيت سي عمر

  1قضايا في تاريخ الجزائر الحديث م4د

خنوف2    ف 

 1قضايا في تاريخ الجزائر الحديث م

 خنوف1     ف 

 1 ف2تاريخ وحضارة المغرب القديم ل

سوالمية

 4 ف2تاريخ الجزائر الثقافي ل

جميات

 2تاريخ الجزائر الثقافي ل

جميات5ف

العالقات الجزائرية األوروبية          5د

بوفروك4 ف1 م

 1العالقات الجزائرية األوروبية م

 بوفروك2ف
 سكفالي2 ف2تاريخ الجزائر الحديث ل

 1 ف2تاريخ الجزائر الحديث ل

سكفالي

 1المجتمع الجزائري وفعالياته م

 صادقي2ف

 4 ف1تاريخ الجزائر االقتصادي م6د

خميسي

 2 ف1تاريخ الجزائر االقتصادي م

خميسي

 2تاريخ وحضارة المغرب القديم ل

 سوالمية2ف

روابحي3 ف2تاريخ الجزائر الثقافي ل آيت سي عمر3 ف1فرنسية م آيت سي عمر1 ف1فرنسية م7د
تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 زكري3 ف2واألندلس ل

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 زكري4 ف2واألندلس ل

 آيت سي عمر3علم الخرائط ل  سكفالي2النهضة األروبية ل روابحي2تاريخ الجزائر الثقافي ل7 مدرج
العالقة بين السلطة والقوى المحلية 

 صادقي1م
 قواسمية3جغرافيا اقتصادية ل

تاريخ وحضارة المغرب 

. 2اإلسالمي  واألندلس ل

زكري

 بلهادف4 ف3تاريخ الثورة ل بلهادف2 ف3تاريخ الثورة ل بلهادف3 ف3تاريخ الثورة لجميات2 ف2تاريخ الجزائر الثقافي ل4د

 1العالقات الجزائرية األوروبية م5د

 محنوف3ف
 قموح1 ف3تقنيات إعداد مذكرة ل زموشي2 ف2فرنسية ل

 جميات5 ف3مشرق عربي ل زموشي1 ف2فرنسية ل6د
العالقات الجزائرية المغاربية 

 جميات2 ف1والمشرقية م

 3 ف1المجتمع الجزائري وفعالياته م

صادقي

 1المجتمع الجزائري وفعالياته م

 صادقي1ف

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 7د

 زكري5 ف2واألندلس ل
قموح2 ف3تقنيات إعداد مذكرة ل

 1 ف1العالقات الجزائرية األوروبية م

محنوف

العالقات الجزائرية المغاربية 

 جميات4 ف1والمشرقية م

قضايا في تاريخ الجزائر الحديث 

 بوفروك4      ف1م

 شراحيل2ماقبل التاريخ العام لقموح 2ل  الجزائر تاريخ مصادر بوفروك2جغرافيا بشرية ل خشاينية1وسائط االتصال م أوكيل3المخذرات والمجتمع ل7 مدرج

الخميس

(الثاني السداسي) 2019 2020   الجامعية السنة التاريخ بقسم الخاص للدروس الزمني التوزيع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء


