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تاريخ الجزائر الحديث 4د

 يوسفي2ليسانس

تاريخ الجزائر الحديث 

 يوسفي2ليسانس

تاريخ الثورة التحريرية 

 بلهادف3ليسانس 

تاريخ الثورة التحريرية 

 بلهادف3ليسانس 

تاريخ الثورة التحريرية 

 بلهادف3ليسانس 

تاريخ الجزائر الثقافي 5د

 روابحي2ليسانس 

تاريخ الجزائر الحديث 

 سكفالي2ليسانس
3انجليزية ليسانس 3انجليزية ليسانس 3انجليزية ليسانس 

3انجليزية ليسانس 6د
 3المشرق العربي ليسانس 

رهيوي

 3المشرق العربي ليسانس 

رهيوي

دراسة ارشيف تاريخ الجزائر 

 خميسي1ماستر 

ما قبل التاريخ الشمال االفرقي 

 دحمان3ليسانس 

تقنيات اعداد المذكرة ليسانس 7د

 بودخانة3

تقنيات اعداد المذكرة ليسانس 

 بودخانة3

تقنيات اعداد المذكرة ليسانس 

 بودخانة3

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 رمادلية2ليسانس 

تاريخ وحضارة المغرب 

 رمادلية2القديم ليسانس 

1وسائط اتصال ماستر 7 مدرج
المجتمع الجزائري  وفعالياته 

 روابحي1ماستر 

 2النهضة األوربية ليسانس 

سكفالي

 2ما قبل التاريخ العام ليسانس 

دحمان

دراسة ارشيف تاريخ الجزائر 

 خميسي1ماستر 

3انجليزية ليسانس 3انجليزية ليسانس 4د
تاريخ الثورة التحريرية 

 بلهادف3ليسانس 

دراسة ارشيف تاريخ الجزائر 

 بلهادف1ماستر 
1فرنسية ماستر 

تاريخ الجزائر االقتصادي 5د

 جواد1ماستر 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 رمادلية2ليسانس 

 3المشرق العربي ليسانس 

رهيوي

تاريخ الجزائر االقتصادي 

 لحسن1ماستر 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 لحسن2ليسانس 

6د
ما قبل التاريخ الشمال 

 آيت سي 3االفرقي ليسانس 

عمر

ما قبل التاريخ الشمال االفرقي 

 آيت سي عمر3ليسانس 

ما قبل التاريخ الشمال االفرقي 

 آيت سي عمر3ليسانس 

تاريخ الجزائر الثقافي ليسانس 

 حديدي2

تاريخ الجزائر الثقافي ليسانس 

 حديدي2

ما قبل التاريخ الشمال 7د

 دحمان3االفرقي ليسانس 

تقنيات اعداد المذكرة ليسانس 

 بودخانة3

تقنيات اعداد المذكرة ليسانس 

 بودخانة3

تاريخ وحضارة المغرب 

 زكري2االسالمي ليسانس 

تاريخ وحضارة المغرب 

 زكري2االسالمي ليسانس 

 3المشرق العربي ليسانس 

خنوف

12 مدرج
تاريخ الجزائر الثقافي 

 روابحي2ليسانس 

تاريخ الجزائر االقتصادي 

 جواد1ماستر 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 رمادلية2ليسانس 

 3المشرق العربي ليسانس 

رهيوي

 3جغرافيا اقتصادية ليسانس 

خنوف

تاريخ وحضارة المغرب 

 زكري2االسالمي ليسانس 

 3المشرق العربي ليسانس 4د

خنوف

 3المشرق العربي ليسانس 

خنوف

المجتمع الجزائري وفعالياته 

 صادقي1ماستر 
1فرنسية ماستر 1فرنسية ماستر 

تاريخ وحضارة المغرب 5د

 لحسن2القديم ليسانس 

المجتمع الجزائري وفعالياته 

 لحسن1ماستر 

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 لحسن2ليسانس 

المجتمع الجزائري وفعالياته 

 صادقي1ماستر 

تاريخ الجزائر الثقافي ليسانس 

 مسرور2

تاريخ الجزائر الحديث 6د

 يوسفي2ليسانس

تاريخ الجزائر االقتصادي 

 جواد1ماستر 

منهجية وتقنية البحث ليسانس 

 حديدي2

منهجية وتقنية البحث ليسانس 

 حديدي2

منهجية وتقنية البحث ليسانس 

 حديدي2

تاريخ وحضارة المغرب 7د

 زكري2االسالمي ليسانس 

ما قبل التاريخ الشمال االفرقي 

 آيت سي عمر3ليسانس 
2فرنسية ليسانس 2فرنسية ليسانس 2فرنسية ليسانس 

7 مدرج
العالقة بين السلطة والقوى 

 جواد1المحلية ماستر 

تاريخ الجزائر الحديث 

 يوسفي2ليسانس

ما قبل التاريخ الشمال االفرقي 

 آيت سي عمر3ليسانس 

تاريخ الثورة التحريرة ليسانس 

 عكاش3

تاريخ النظم السياسية ليسانس 

 صادقي3

مصادر تاريخ الجزائر 

 مسرور2ليسانس 

المجتمع الجزائري وفعالياته 4د

 صادقي تطبيق1ماستر 

 3المشرق االسالمي ليسانس 

خالدي

دراسة ارشيف تاريخ الجزائر 

 خميسي1ماستر 

دراسة ارشيف تاريخ الجزائر 

 خميسي1ماستر 

 3المشرق االسالمي ليسانس 

خالدي

تاريخ الجزائر الثقافي 5د

 مسرور2ليسانس 

تاريخ الجزائر الثقافي ليسانس 

 مسرور2

العالقات الجزائرية المغاربية 

 بك1ماستر 

العالقات الجزائرية المغاربية 

 بك1ماستر 

العالقات الجزائرية المغاربية 

 بوفروك1ماستر 

تاريخ الثورة التحريرة 6د

 عكاش3ليسانس 

تاريخ الثورة التحريرة ليسانس 

 عكاش3

قضايا في تاريخ الجزائر 

 عياشي1العثماني ماستر 

قضايا في تاريخ الجزائر 

جميات1العثماني ماستر 

 3المشرق االسالمي ليسانس 

جميات

1فرنسية ماستر 7د
تاريخ الجزائر الحديث 

 سكفالي2ليسانس

تاريخ الجزائر الحديث 

 سكفالي2ليسانس

العالقات الجزائرية األوربية 

 كحول1ماستر 

العالقات الجزائرية األوربية 

 كحول1ماستر 

12 مدرج
 3المشرق االسالمي ليسانس 

خالدي تطبيق

قضايا في تاريخ الجزائر 

 عياشي1العثماني ماستر 

 3المشرق االسالمي ليسانس 

خالدي

 2جغرافية بشرية ليسانس 

بوفروك
 عيساوة2منهجية ليسانس 

4د
تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس ليسانس 

 قموح2

العالقات الجزائرية األوربية 

 بوفروك1ماستر 

تاريخ وحضارة المغرب 

 2اإلسالمي واألندلس ليسانس 

قموح

العالقات الجزائرية المغاربية 

 بوفروك1ماستر 

تقنيات اعداد مذكرة ليسانس 

 قموح3

 عيساوة2منهجية ليسانس  عيساوة2منهجية ليسانس  عيساوة2منهجية ليسانس 5د
قضايا في تاريخ الجزائر 

 عياشي1العثماني ماستر 

قضايا في تاريخ الجزائر 

 عياشي1العثماني ماستر 

 3المشرق االسالمي ليسانس 6د

جميات

تاريخ وحضارة المغرب 

 2اإلسالمي واألندلس ليسانس 

جميات

 3المشرق االسالمي ليسانس 

جميات

تاريخ الجزائر االقتصادي 

  بك1ماستر 

العالقات الجزائرية األوربية 7د

 كحول1ماستر 
2فرنسية ليسانس 2فرنسية ليسانس 2فرنسية ليسانس 

العالقات الجزائرية األوربية 7 مدرج

 كحول1ماستر 
 قموح3علم الخرائط ليسانس 

العالقات الجزائرية المغاربية 

 بك1ماستر 
3المخدرات والمجتمع ليسانس 

الخميس

(الثاني السداسي) 2018 ـ 2017 الجامعية السنة التاريخ بقسم الخاص للدروس الزمني التوزيع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء


