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

(3فوج) 2فرنسٌة لٌسانس(5فوج) 2فرنسٌة لٌسانس4د
 2 فوج2الثورات المحلٌة ماستر 

محدادي

 فوج  2الثورات المحلٌة ماستر 

3محدادي

5د
 1مصادر تارٌخ الجزائر ماستر 

(3الفوج)روابحً 

 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 

2الفوج 

 2الحٌاة الثقافٌة فً الجزائر ماستر 

(4فوج)كحول

 2الحٌاة الثقافٌة فً الجزائر ماستر 

(2فوج )كحول

(4الفوج) 1اللغة األجنبٌة ماستر(1فوج) 2فرنسٌة لٌسانس6د
 3تارٌخ الحركة الوطنٌة لٌسانس 

(3الفوج )عكاش

 3تارٌخ الحركة الوطنٌة لٌسانس 

(4الفوج )عكاش 

(4فوج) 2فرنسٌة لٌسانسنواري ( 1 الفوج  '3 ليسانس أنجليزيةنواري ( 2 الفوج  '3 ليسانس أنجليزية5ج

ا7د
 زكري 2صدر االسالم لٌسانس 

(1الفوج )
(1الفوج )  1لغة فرنسٌة ماستر(4الفوج )  1لغة فرنسٌة ماستر

(5الفوج ) لحسن 2منهجٌة لٌسانس 6ج
 2منهجٌة اعداد مذكرة ماستر 

(2فوج )لحسن
نواري ( 3 الفوج  '3 ليسانس أنجليزية

7 مدرج
 1مصادر تارٌخ الجزائر ماستر 

(محاضرة)روابحً

 محدادي 2الثورات المحلٌة ماستر 

(محاضرة)

 2الحٌاة الثقافٌة فً الجزائر ماستر 

(محاضرة)كحول 

 3تارٌخ الحركة الوطنٌة لٌسانس 

(محاضرة)عكاش 

 2لٌسانس ,زكري,صدر اإلسالم 

محاضرة

(1فوج ) آعكاش2فرنسٌة ماستر 4د
 محدادي 2الثورات المحلٌة ماستر 

(1فوج )

 2منهجٌة اعداد مذكرة ماستر 

(1فوج )بلهادف

 1تقنٌات البحث التارٌخً ماستر 

(1الفوج)خنوف 

 2منهجٌة اعداد مذكرة ماستر 

(3فوج )بلهادف

 آٌت سً 2فرنسٌة ماستر 5د

(3فوج)عمر
(2فوج ) آعكاش2فرنسٌة ماستر 

 2الحٌاة الثقافٌة فً الجزائر ماستر 

(2فوج )كحول

ٌت سً عمر 1اللغة األجنبٌة ماستر 

(2الفوج )

 2الحٌاة الثقافٌة فً الجزائر ماستر 

(1فوج )كحول

محدادي  2الثورات المحلٌة ماستر 6د

4فوج 

ٌسانس زكري الفوج 2صدر اإلسالم ل

3

تارٌخ وحضارة المغرب القدٌم 

4 سوالمٌة الفوج2لٌسانس

تارٌخ وحضارة المغرب القدٌم 

5 سوالمٌة الفوج 2لٌسانس

 1تقنٌات البحث التارٌخً ماستر 

(2الفوج )خنوف 

 زكري 2صدر االسالم لٌسانس 7د

(4الفوج )

 3قضاٌا عربٌة معاصرة لٌسانس 

(3الفوج )سكفالً

 زكري 2صدر االسالم لٌسانس 

(3الفوج )
نواري ( 5 الفوج  '3 ليسانس أنجليزيةنواري ( 4 الفوج  '3 ليسانس أنجليزية

7 مدرج
نظم الحكم فً البلدان المغربٌة ماستر  

 محاضرة كحول1

 1تقنٌات البحث التارٌخً ماستر 

(روابحً)

 3قضاٌا عربٌة معاصرة لٌسانس 

(محاضرة)سكفالً

 بلهادف 2منهجٌة اعداد مذكرة ماستر 

(محاضرة)

 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 

روابحً

 3تارٌخ الفكر االجتماعً لٌسانس 

(محاضرة)قسم علم االجتماع

 1تقنٌات البحث التارٌخً ماستر 4د

(4الفوج )خنوف 

 1تقنٌات البحث التارٌخً ماستر 

(3الفوج )خنوف 

 لحسن 1مصادر تارٌخ الجزائر ماستر 

(1الفوج)

 لحسن 1مصادر تارٌخ الجزائر ماستر 

(2الفوج)

دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة 5د

أٌت سً عمر(4الفوج ) 3لٌسانس

دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة 

خمٌسً(1الفوج ) 3لٌسانس

دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة 

خمٌسً(2الفوج ) 3لٌسانس

المغرب العربً الحدٌث ٌوسفً 

5 ف2لٌسانس 

 2منهجٌة اعداد مذكرة ماستر 6د

(4فوج )لحسن

 رهٌوي 3المشرق العربً لٌسانس 

(4الفوج )

 3المشرق العربً لٌسانس 

(5الفوج )رهٌوي

فوج ) آٌت سً عمر1فرنسٌة ماستر 

3)

فوج ) آٌت سً عمر2فرنسٌة ماستر 

4)

(1الفوج ) //////3انجلٌزٌة لٌسانس 7د
تارٌخ وحضارة المغرب القدٌم 

1 سوالمٌة الفوج 2لٌسانس

تارٌخ وحضارة المغرب القدٌم 

2 سوالمٌة الفوج 2لٌسانس

تارٌخ وحضارة المغرب القدٌم 

3 سوالمٌة الفوج 2لٌسانس

12 مدرج
تارٌخ وحضارة المغرب القدٌم لٌسانس 

 سوالمٌة محاضرة2

 1النظام السٌاسً وتطوره ماستر 

(محاضرة)ٌوسفً 

 ماستر 2المجتمع الجزائري وفعالٌاته 

(محاضرة) ٌوسفً 2

 رهٌوي 3المشرق العربً لٌسانس 

(محاضرة)

 3الحوكمة واخالقٌات المهنة لٌسانس 

(محاضرة)خنوف 

جغرافٌا طبٌعٌة أٌت سً عمر  

2لٌسانس 

 3المشرق العربً لٌسانس 4د

(2الفوج )رهٌوي

 رهٌوي 3المشرق العربً لٌسانس 

(3الفوج )

 ماستر 2المجتمع الجزائري وفعالٌاته 

(3فوج ) بوفروك2

 ماستر 2المجتمع الجزائري وفعالٌاته 

(1فوج ) بوفروك2

 3قضاٌا عربٌة معاصرة لٌسانس 5د

(1الفوج )سكفالً

 3قضاٌا عربٌة معاصرة لٌسانس 

(2الفوج )سكفالً

 3قضاٌا عربٌة معاصرة لٌسانس 

(5الفوج )سكفالً 

االدارة المركزٌة والمحلٌة فً الجزائر 

(2الفوج ) جواد 1ماستر 

المغرب العربً الحدٌث ٌوسفً 6د

3 ف2لٌسانس 

 خالدي 3المشرق االسالمً لٌسانس 

(3الفوج )

 3المشرق االسالمً لٌسانس 

(5الفوج )خالدي

 3المشرق االسالمً لٌسانس 

1الفوج)خالدي

 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 

  شراحٌل4فوج

 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 7د

 شراحٌل1فوج

االدارة المركزٌة والمحلٌة فً الجزائر 

(1الفوج ) جواد 1ماستر 

 فوج 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 

 شراحٌل3 

الفوج ) بك1التحوالت الكبرى ماستر 

4)

الفوج ) قموح1النظام السٌاسً ماستر 

4)

7 مدرج
 خالدي 3المشرق االسالمً لٌسانس 

(محاضرة)

المغرب العربً الحدٌث ٌوسفً 

2لٌسانس 

االدارة المركزٌة والمحلٌة فً الجزائر 

(محاضرة) جواد1ماستر 

أروبا فً العصور الوسطى قموح 

2لٌسانس

 بك 3أوربا واألمرٌكٌتٌن لٌسانس 

(محاضرة)

 قسم االعالم 2المقاوالتٌنة ماستر 

(محاضرة)واالتصال

 خالدي 3المشرق االسالمً لٌسانس 4د

(2الفوج )

 3المشرق االسالمً لٌسانس 

(4الفوج )خالدي

 ماستر 2المجتمع الجزائري وفعالٌاته 

(4فوج ) بوفروك2

 ماستر 2العالقات الجزائرٌة االوربٌة 

بلقاسم(4فوج ) 2

h 1لمؤسسة العسكرسة ماستر 

(1الفوج )صادقً

 قموح 1النظام السٌاسً ماستر 5د

(1الفوج )

الفوج ) قموح1النظام السٌاسً ماستر 

3)

الفوج ) قموح1النظام السٌاسً ماستر 

2)

 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 

  شراحٌل5فوج

 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 

  شراحٌل3فوج

 2تارٌخ الجزائر الثقافً لٌسانس 6د

 شراحٌل2فوج

الفوج ) بك1التحوالت الكبرى ماستر 

3)

الفوج ) بك 1التحوالت الكبرى ماستر 

1)

 ماستر 2المجتمع الجزائري وفعالٌاته 

(2فوج ) بوفروك2

المغرب العربً الحدٌث جمٌات 

1 الفوج 2لٌسانس 

المغرب العربً الحدٌث جمٌات 

2 الفوج 2لٌسانس 

 ماستر 2العالقات الجزائرٌة االوربٌة 7د

بلقاسم(3فوج ) 2

 صادقً 1المؤسسة العسكرٌة ماستر 

(2الفوج )

 2منهجٌة اعداد مذكرة ماستر 

(3فوج )بلقاسم

االدارة المركزٌة والمحلٌة فً الجزائر 

(3الفوج ) جواد1ماستر 
 

 عٌساوة      2منهجٌة لٌسانس 

(1الفوج )

 1التحوالت الكبرى ماستر 12 مدرج

(محاضرة)بك

 ماستر 2العالقات الجزائرٌة االوربٌة 

(محاضرة) بلقاسم2
 عٌساوة2منهجٌة لٌسانس  قسم الفلسفة2فلسفة التارٌخ لٌسانس 

تارٌخ افرٌقٌا جنوب الصحراء 

(محاضرة) بوفروك 3لٌسانس 

 2االتجاهات الفكرٌة الحدٌثة ماستر 

(محاضرة)قسم الفلسفة

 2المغرب العربً الحدٌث لٌسانس 4د

جمٌات(4الفوج )

جمٌات 3المشرق العربً لٌسانس 

(1الفوج )

 3تارٌخ الحركة الوطنٌة لٌسانس 

(1الفوج)بلهادف

 3تارٌخ الحركة الوطنٌة لٌسانس 

(2الفوج)بلهادف

الفوج ) 1المؤسسة العسكرٌة ماستر 5د

صادقً (1

االدارة المركزٌة والمحلٌة فً الجزائر 

(4الفوج ) جواد 1ماستر 

الفوج ) 1المؤسسة العسكرٌة ماستر 

صادقً (3

 3قضاٌا عربٌة معاصرة لٌسانس 

(4الفوج )صادقً

 ماستر 2العالقات الجزائرٌة االوربٌة 6د

بلقاسم(2فوج ) 2

 ماستر 2العالقات الجزائرٌة االوربٌة 

(1فوج ) 2
(4الفوج) عٌساوة 2منهجٌة لٌساس 

 عٌساوة 2صدر اإلسالم لٌسانس 

(5الفوج)
(3الفوج) عٌساوة 2منهجٌة لٌساس 

 3تارٌخ الحركة الوطنٌة لٌسانس 7د

(5الفوج )بلقاسم

 2الحٌاة الثقافٌة فً الجزائر ماستر 

(3فوج)بلقاسم

دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة 

(3الفوج ) خمٌس3ًلٌسانس 

دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة 

(5الفوج )  3لٌسانس 

جميات 2ليسانس العلوم تاريخ7 مدرج
دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة 

(محاضرة)خمٌسً 3لٌسانس 
(محاضرة) 2حلقات بحث ماستر 

تارٌخ أروبا الحدٌث ماستر 

خمٌسً,محاضرة,1

 صادقً 1المؤسسة العسكرٌة ماستر 

(محاضرة)

الخميس

السبت

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

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء




