السنح الجاهعيح2018/2017:
الوستـوى:
التخصص :تاريخ
القاعـــــــح:

جاهعح تاجي هختار -عناتح
كليح اآلداب والعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
نياتح العوادج للثيذاغوجيا
قسن  :التاريخ

التوزيـــع الزهنـــي حســة القاعـــح د( 4السذاســـي األول)
التوقيت

9:30 – 8:00

11:00 – 9:30

12:30 – 11:00

14:00 – 12:30

15:30– 14:00

األحــــــــــــــــد

تارٌخ الحركة الوطنٌة
لٌسانس  3بلهادف

تارٌخ الحركة الوطنٌة
لٌسانس  3بلهادف

تارٌخ الحركة الوطنٌة
لٌسانس  3بلهادف

انجلٌزٌة لٌسانس 3

فرنسٌة ماستر 1

اإلثنيــــــــــــن

تارٌخ الحركة الوطنٌة
لٌسانس  3بلهادف

مصادر تارٌخ الجزائر
ماستر  1روابحً

مصادر تارٌخ الجزائر
ماستر  1روابحً

صدر االسالم لٌسانس
 2زكري

دراسة نقدٌة للكتابات
التارٌخٌةلٌسانس 3
اٌت سً عمر

الثالثــــــــــــاء

تارٌخ الجزائر الثقافً
لٌسانس  2مسرور

االدارة المركزٌة
ماستر  1صادقً

المؤسسة العسكرٌة
ماستر  1كحول

األيام

تارٌخ الجزائر الثقافً
لٌسانس  2اٌت سً
عمر

المشرق االسالمً
لٌسانس  3خالدي

المشرق االسالمً
لٌسانس  3خالدي

األربعـــــــــــــــاء

المشرق االسالمً
لٌسانس  3خالدي

المشرق االسالمً
لٌسانس  3خالدي

تقنٌات البحث
التارٌخً ماستر 1
قموح

دراسة نقدٌة للكتابات
التارٌخٌة لٌسانس 3
حدٌدي

الخميـــــــــــــس

االدارة المركزٌة
ماستر  1بك

المؤسسة العسكرٌة
ماستر  1كحول

دراسة نقدٌة للكتابات
التارٌخٌة لٌسانس 3
قموح

المغرب العربً
الحدٌث لٌسانس 2
حدٌدي

17:00 – 15:30

دراسة نقدٌة للكتابات
التارٌخٌة لٌسانس 3
اٌت سً عمر

المؤسسة العسكرٌة
ماستر  1كحول

السنح الجاهعيح2018/2017:
الوستـوى:
التخصص :تاريخ
القاعـــــــح:

جاهعح تاجي هختار -عناتح
كليح اآلداب والعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
نياتح العوادج للثيذاغوجيا
قسن  :التاريخ

التوزيـــع الزهنـــي حســة القاعـــح د( 5السذاســـي األول)
التوقيت

9:30 – 8:00

11:00 – 9:30

12:30 – 11:00

14:00 – 12:30

األحــــــــــــــــد

انجلٌزٌة لٌسانس 3

انجلٌزٌة لٌسانس 3

قضاٌا عربٌة معاصرة
لٌسانس  3سكفالً

تارٌخ وحضارة
قضاٌا عربٌة معاصرة
المغرب القدٌم لٌسانس
لٌسانس  3سكفالً
 2دحمان

األيام

15:30– 14:00

اإلثنيــــــــــــن

تارٌخ الجزائر الثقافً
لٌسانس  2مسرور

تارٌخ الجزائر الثقافً
لٌسانس  2مسرور

تارٌخ الجزائر الثقافً
لٌسانس  2مسرور

انجلٌزٌة لٌسانس 3

انجلٌزٌة لٌسانس 3

الثالثــــــــــــاء

المغرب العربً
الحدٌث لٌسانس 2
لحسن

المغرب العربً
الحدٌث لٌسانس 2
لحسن

تارٌخ الحركة الوطنٌة
لٌسانس  3عكاش

المغرب العربً
الحدٌث لٌسانس 2
لحسن

منهجٌة لٌسانس 2
اٌت سً عمر

األربعـــــــــــــــاء

موسسات ثقافٌة
ماستر  2صادقً

قضاٌا عربٌة معاصرة
لٌسانس  3سكفالً

تقنٌات البحث
التارٌخً ماستر
1صادقً

قضاٌا عربٌة معاصرة
لٌسانس  3سكفالً

المغرب العربً
الحدٌث لٌسانس 2
حدٌدي

الخميـــــــــــــس

التحوالت الكبرى
ماستر  1بوفروك

التحوالت الكبرى
ماستر  1بوفروك

موسسات ثقافٌة
ماستر  2عٌاشً

تارٌخ الجزائر الثقافً
لٌسانس  2لحسن

تقنٌات البحث
التارٌخً ماستر 1
قموح

17:00 – 15:30

انجلٌزٌة لٌسانس 3

جاهعح تاجي هختار -عناتح
كليح اآلداب والعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
نياتح العوادج للثيذاغوجيا
قسن  :التاريخ

التوقيت

التوزيـــع الزهنـــي حســة القاعـــح د( 6السذاســـي األول)
11:00 – 9:30

12:30 – 11:00

14:00 – 12:30

15:30– 14:00

المشرق العربً
لٌسانس  3رهٌوي

المشرق العربً
لٌسانس  3رهٌوي

المشرق العربً
لٌسانس  3رهٌوي

نظام راسمالً ماستر
خمٌسً 2

اإلثنيــــــــــــن

منهجٌة لٌسانس 2
اٌت سً عمر

منهجٌة ماستر 2
بودخانة

منهجٌة ماستر 2
بودخانة

دراسة نقدٌة للكتابات
التارٌخٌة لٌسانس 3
خنوف

المشرق العربً
لٌسانس  3خنوف

الثالثــــــــــــاء

فرنسٌة لٌسانس 2

فرنسٌة لٌسانس 2

تارٌخ المجتمع ماستر
 2جواد

فرنسٌة لٌسانس 2

فرنسٌة لٌسانس 2

األربعـــــــــــــــاء

فرنسٌة لٌسانس 2

موسسات ثقافٌة
ماستر  2صادقً

االدارة المركزٌة
ماستر  1عٌاشً

قضاٌا عربٌة معاصرة
 3لٌسانس كحول

منهجٌة لٌسانس 2
عٌساوة

الخميـــــــــــــس

فرنسٌة ماستر 1

صدر االسالم لٌسانس
 2جمٌات

المشرق االسالمً
لٌسانس  3جمٌات

تارٌخ المجتمع ماستر
 2جواد

التحوالت الكبرى
ماستر  1جواد

األيام

األحــــــــــــــــد

9:30 – 8:00

السنح الجاهعيح2018/2017:
الوستـوى:
التخصص :تاريخ
القاعـــــــح:

فرنسٌة ماستر 1

17:00 – 15:30

دراسة نقدٌة للكتابات
التارٌخٌة لٌسانس 3
خنوف

قضاٌا عربٌة معاصرة
 3لٌسانس بك

السنح الجاهعيح2018/2017:
الوستـوى:
التخصص :تاريخ
القاعـــــــح:

جاهعح تاجي هختار -عناتح
كليح اآلداب والعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
نياتح العوادج للثيذاغوجيا
قسن  :التاريخ

التوزيـــع الزهنـــي حســة القاعـــح د( 7السذاســـي األول)
التوقيت

األيام

9:30 – 8:00

11:00 – 9:30

12:30 – 11:00

األحــــــــــــــــد

تارٌخ وحضارة
النظام السٌاسً ماستر مصادر تارٌخ الجزائر
المغرب القدٌم لٌسانس
ماستر  1بودخانة
ٌ 1وسفً
 2دحمان

اإلثنيــــــــــــن

تارٌخ وحضارة
تارٌخ وحضارة
تارٌخ وحضارة
المغرب القدٌم لٌسانس المغرب القدٌم لٌسانس المغرب القدٌم لٌسانس
 2رمادلٌة
 2رمادلٌة
 2رمادلٌة

الثالثــــــــــــاء

صدر االسالم لٌسانس
 2زكري

المشرق العربً
لٌسانس  3خنوف

األربعـــــــــــــــاء

تارٌخ الحركة الوطنٌة
لٌسانس  3عكاش

نظام راسمالً ماستر
خمٌسً 2

نظام راسمالً ماستر
خمٌسً 2

الخميـــــــــــــس

منهجٌة لٌسانس 2
عٌساوة

منهجٌة لٌسانس 2
عٌساوة

منهجٌة لٌسانس 2
عٌساوة

14:00 – 12:30

15:30– 14:00

منهجٌة ماستر 2
بودخانة

تارٌخ وحضارة
المغرب القدٌم لٌسانس
 2رمادلٌة

17:00 – 15:30

المشرق العربً
لٌسانس  3رهٌوي

النظام السٌاسً ماستر تارٌخ المجتمع ماستر
 2جواد
ٌ 1وسفً

صدر االسالم لٌسانس
 2زكري

النظام السٌاسً ماستر صدر االسالم لٌسانس
 2جمٌات
 1خمٌسً
فرنسٌة لٌسانس 2

صدر االسالم لٌسانس
 2زكري
المشرق االسالمً
لٌسانس  3جمٌات
المغرب العربً
الحدٌث لٌسانس 2
حدٌدي

السنح الجاهعيح2018/2017:
الوستـوى:
التخصص :تاريخ
القاعـــــــح:

جاهعح تاجي هختار -عناتح
كليح اآلداب والعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
نياتح العوادج للثيذاغوجيا
قسن  :التاريخ

التوزيـــع الزهنـــي حســة هذرج ( 7السذاســـي األول)
التوقيت

األيام

األحــــــــــــــــد

9:30 – 8:00

11:00 – 9:30

12:30 – 11:00

14:00 – 12:30

تارٌخ الجزائر الثقافً
لٌسانس  2روابحً

المغرب العربً
الحدٌث لٌسانس 2
ٌوسفً

منهجٌة ماستر 2
بودخانة

تارٌخ اوربا الحدٌث
ماستر  1خمٌسً

15:30– 14:00

17:00 – 15:30

تارٌخ وحضارة
قضاٌا عربٌة معاصرة
المغرب القدٌم لٌسانس
لٌسانس  3سكفالً
 2رمادلٌة

اإلثنيــــــــــــن

الثالثــــــــــــاء

المشرق االسالمً
لٌسانس  3خالدي

النظام السٌاسً ماستر
ٌ 1وسفً

تارٌخ العلوم لٌسانس
 2خنوف

تارٌخ الحركة الوطنٌة
لٌسانس  3عكاش

دراسة نقدٌة للكتابات
التارٌخٌةلٌسانس 3
مسرور

تارٌخ الفكر لٌسانس3
صادقً

األربعـــــــــــــــاء

الخميـــــــــــــس

تارٌخ افرٌقٌا جنوب
الصحراء لٌسانس 3
جمٌات

موسسات ثقافٌة
ماستر  2عٌاشً

تقنٌات البحث
التارٌخً ماستر 1
لحسن

المؤسسة العسكرٌة
ماستر  1كحول

جغرافٌا طبٌعٌة
لٌساننس  2حدٌدي

تارٌخ المجتمع ماستر
 2جواد

السنح الجاهعيح2018/2017:
الوستـوى:
التخصص :تاريخ
القاعـــــــح:

جاهعح تاجي هختار -عناتح
كليح اآلداب والعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
نياتح العوادج للثيذاغوجيا
قسن  :التاريخ

التوزيـــع الزهنـــي حســة هذرج ( 12السذاســـي األول)
التوقيت

األيام

9:30 – 8:00

11:00 – 9:30

12:30 – 11:00

14:00 – 12:30

15:30– 14:00

17:00 – 15:30

األحــــــــــــــــد

اإلثنيــــــــــــن

مصادر تارٌخ الجزائر
ماستر  1روابحً

الحوكمة واخالقٌات
المهنة لٌسانس 3
دحمان

المشرق العربً
لٌسانس  3رهٌوي

نظم الحكم قً البلدان
المغاربٌة الماستر 1
بلهادف

نظم الحكم قً البلدان
المغاربٌة الماستر 1
بلهادف

صدر االسالم لٌسانس
 2زكري

الثالثــــــــــــاء

األربعـــــــــــــــاء

الخميـــــــــــــس

التحوالت الكبرى
ماستر  1بوفروك

االدارة المركزٌة
ماستر  1عٌاشً

اوربا واالمرٌكٌتٌن
لٌسانس  3بك

اوربا فً العصور
الوسطى لٌسانس 2
قموح

نظام راسمالً ماستر
 2بك

منهجٌة لٌسانس 2
عٌساوة

