
  .2019 -2018: السنة الجامعیة .إ.ألولى جذع مشترك عالسنة ا– ثانيقسم التاریخ التوزیع األسبوعي للسداسي ال –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فضیاجامعة محمد بو
  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00-12.30  12.30 .14.00  14.00-15.30  15.30-17.00                

      األحد 
  2تاریخ الحضارات 

  العیداني/ د
  26مدرج 

  راجعي تنظیم وتسییر P22  ق  07ف
  فرنسیة بن محمد  P21  ق 06ف
  بتة .آثار 23Pق  08ف
  قوادریة. آثار P24  ق  04ف
  قلیلحضارات   T01ق 10ف
  اعالم الي الصیدT  Pق  01ف 

  ت الجزائر بوكسیبة P14  ق  03ف
 حضارات ریغي P20  ق  05ف
  وسائل دحماني  P13  ق  12ف

  بن محمد .فرنسیة د P21  ق  01ف
  راجعي تنظیم وتسییر P22  ق  05ف
  بتةآثار  23Pق  02ف
  آثار موشموش P24  ق  11ف
  حضارات  ملیزي T01ق 12ف
  مدارس علیان P20   ق  04ف
  عالوة مدارس    P15ق  10ف
  وسائل دحماني P08ق  06ف
  قلیل حضارات   P09  ق  14ف
  قوادریة. ثار آ P14  ق  09ف

  راجعي تنظیم وتسییر P22  ق  06ف
  آثار بوقزولة  P10.ق 03ف
  آثار رزیق P24  ق 12ف
  حضارات  ملیزي T01ق 07ف
  مدارس علیان P08   ق 08ف
  عالوة مدارس    P07ق 11ف
  فرنسیة بن محمد  P21  ق  02ف
  اعالم الي الصیدT  Pق  09ف
  .قوادریة. آثار P12ق  14ف

  
  2 مدارس ومناھج

  علیان/ د
  26مدرج 

االثنی
  ن

  حضارات  العیداني T01ق 09ف
  مدارس نوادري P24   ق  12ف
  مدارس علیان P23   ق  13ف
  ملیزي .حضارات 21Pق 01ف
  آثار موشموش    P20  ق  15ف
  اعالم الي الصیدT  Pق  07ف
  ت الجزائر بوكسیبة P13  ق  04ف
  حضارات ریغي  P10  ق  11ف
  

  ن محمد فرنسیة ب  P21  ق  03ف
 تنظیم وتسییر  P22  ق  04ف

  راجعي
  آثار قوادریة  P23  ق  07ف
  حضارات  العیداني T01ق 02ف
  مدارس علیان P10   ق  15ف
  حضارات  ملیزي P14  ق  13ف
  آثار موشموش P24  ق   16ف
  بوكسیبة. ت الجزائر P19 ق  09ف
  .سرحان. حضارات 07Pق. 11ف

  
   تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات

  بونیف /د
  26مدرج 

  فرنسیة بن محمد  P21  ق  04ف
  راجعي تنظیم وتسییر  P22  ق  03ف
  آثار قوادریة  P23  ق  05ف
  الوةمدارس ع T01ق 14ف
  اعالم الي الصیدT  Pق  10ف
  ت الجزائر فاید P15  ق  02ف
  ت الجزائر خضور P11  ق 07ف
  مدارس خوجة P20   ق  01ف
  ت الجزائر بوكسیبة P07  ق  08ف

  راجعي تنظیم وتسییر P22  ق  12ف
  آثار قوادریة  P23  ق  01ف
  آثار بوقزولة  P24  ق  10ف
  فرنسیة بن محمد P21  ق  05ف
  عالوةمدارس     P12ق  03ف
  وسائل عیشوش P09   ق  13ف
  ت الجزائر فاید P05  ق  06ف
  اعالم الي الصیدT  Pق  11ف
  

  
  2مدخل إلى علم اآلثار 

  بوقزولة/ د
  26مدرج 

الثال
  ثاء

  فرنسیة بلخیري  T01ق  07ف
  اعالم الي ساكرT  Pق  03ف
  مدارس مخلوفي P22   ق  05ف
  وسائل عیشوش P09   ق  09ف
  لصقعوسائل  P15   ق 15ف
  طاھرت الجزائر P21   ق  10ف
  خیرحضارات  P10  ق  08ف
  

  
  2مدخل إلى وسائل االعالم االتصال 

  بوعزیز/ د
  26مدرج 

  بلخیري رتنظیم وتسیی T01ق 10ف
  وسائل عیشوش  P23  ق 02ف
  اعالم الي ساكرT  Pق  15ف
  مدارس شاكيP24   ق  16ف
  وسائل جدي P21   ق  07ف
  حضارات  طاھر P07  ق  04ف
  فتحي تنظیم وتسییر  P05  ق  01ف
  لصقعوسائل  P20   ق  14ف

  فرنسیة بلخیري  T01ق  08ف
  فرنسیة بن زیان P21  ق  12ف
  اينورآثار  P24  ق  13ف
  وسائل عیشوش  P23  ق 03ف
  اعالم الي ساكر T  Pق  02ف
  مدارس شاكي  P07   ق  06ف
  وسائل جدي P13   ق  01ف
  ت الجزائر بوجالل P15  ق  15ف
  لصقعوسائل   P20  ق  05ف

  فرنسیة بلخیري  T01ق  09ف
  فرنسیة بن زیان P21  ق 13ف
  فتحي تنظیم وتسییر P22  ق  08ف
  ينوارآثار  P24  ق  06ف
  وسائل عیشوش P23  ق 11ف
  اعالم الي ساكرT  Pق  12ف
  وسائل جديP13     ق 10ف
  ت الجزائر بن حلیمة P14  ق  01ف

  
   مذاھب فلسفیة كبرى

  زروخي/ د
  26مدرج

األرب
  عاء

  فرنسیة بلخیري  T01ق  10ف
  فرنسیة بن زیان P21  ق 14ف
  لصقعوسائل  P23  ق  04ف
  ساسوي. اعالم الي T  Pق  05ف
  مدارس معتوق P24   ق  07ف
  وسائل جدي P17  ق  08ف
  فتحي تنظیم وتسییر P22  ق  11ف
  حضارات خیر   P13  ق  06ف

  
  2تاریخ الجزائر المعاصر 

  بن حامد / د
  26مدرج 

  فرنسیة بلخیري  T01ق  11ف
  فرنسیة بن زیان P21  ق 16ف
  ت الجزائر بومولة P24  ق  14ف
  2ت الجزائر راجعي  P20  ق  12ف
  .ساسوي. اعالم الي T  Pق  04ف
  .معتوقمدارس  P22   ق  09ف
  حضارات خیر P09  ق  15ف

  فرنسیة بن زیان P21  ق 15ف
  بلخیري تنظیم وتسییر T01ق  09ف
  فتحي تنظیم وتسییر P22  ق  02ف
  لعیاضيحضارات   P23  ق  03ف
  ت الجزائر بومولة P14  ق  13ف
  اعالم الي ساكرT  Pق  06ف
  2الجزائر راجعي ت  P24  ق  05ف
  لصقعوسائل .  P07  ق 16 ف 

  
  2مدخل إلى مجتمع المعلومات 

  مرزقالل/ د
  26مدرج 

 تنظیم وتسییر T01ق  16ف
  بلخیري

  بوخلطاعالم الي T  Pق  08ف
ت الجزائر  P22    ق 11ف

  كشیدة
  مدارس یاحي P24    ق 02ف
  

الخم
  یس

  بلخیري تنظیم وتسییر T01ق  13ف
  ئر بومولةت الجزا P21  ق  16ف
  بوخلطاعالم الي T  Pق  14ف

  بلخیري تنظیم وتسییر T01ق  14ف
  بوخلطاعالم الي T  Pق  16ف
  

  بلخیري تنظیم وتسییر T01ق  15ف
  بوخلط  الي اعالم T  Pق  13ف
  حضارات لعیاضي P08ق  16ف

      

  



  .2019 -2018: تاریخ السنة الجامعیة د.م.لنیة السنة الثا– رابعلتوزیع األسبوعي للسداسي القسم التاریخ ا –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فجامعة محمد بوضیا

  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00-12.30  14.00.12.30  14.00-15.30  15.30-17.00  
  P17  .شاكي.07ف. تا وح مغرب إ-  األحد 

  P08.  عمران.12ف. مغرب قدیم-
 

تاریخ وحضارة المغرب اإلسالمي 
  .محاضرة. شاكي. دندلس واأل

  .07المدرج
  

  P16  .عیساوي.03ف. تا وح مغرب إ-
  P09  .ملیزي.14ف. مغرب قدیم-
  P12  .لكحل.01ف. منھجیة-
 P07  . شاكي.02ف. تا وح مغرب إ-
  P18  .حصبایة.11ف.تا وح مغرب إ -
  P23.  حروز.06ف. تا وح مغرب إ-
  P11.  بن زاوي. 07ف. منھجیة-
  P08. .  حانسر.13ف.مغرب قدیم -
  .P17 بن حسین.12ف. منھجیة-
 P10 .قاصري. 08ف. تا ج الحدیث-

  .  مصادر تاریخ الجزائر
محاضرة . بوكسیبة. د

  .26المدرج.

  . بن زاوي.08ف. تا وح مغرب إ-
P17 

  . عیساوي .13ف. تا وح مغرب إ-
P18  

  P16 .نتريح .06ف. تا ج ثقافي-
  P06  .ریغي.01ف. مغرب قدیم-
  P14  .سرحان.02ف .مغرب قدیم-
   P13.عاشور. 14ف. تا ج الحدیث-

 .12ف. تا وح مغرب إ-
  P16  .عیساوي

  

  .02تاریخ وحضارة المغرب القدیم  االثنین
 .26المدرج. محاضرة. سرحاند  

  

  .محمودي.09ف.تا وح مغرب إ-
P17  

  P18  .عمران.03ف. مغرب قدیم-
  .P05  بن حسین.13ف. منھجیة-
 P09  .بایةحص.02ف. تا ج ثقافي -
  .P08  لكحل.14ف. منھجیة-
  .P13  بن زاوي.05ف. تا ج ثقافي-
  P16.  خلفات.01ف. تا وح مغرب إ-
  P06.  ریغي. 08ف. مغرب قدیم-

  P12  خلفات.04ف. تا وح مغرب إ-
  .بن حسین. 05ف. تا وح مغرب إ-

P06  
 P19.  العیداني.11ف. مغرب قدیم-
  .P17  ریغي.10ف. مغرب قدیم-
  P10  .لكحل .14ف. مغرب إتا وح  -
  P03.  ملیزي .06ف. مغرب قدیم-
 

تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث 
. د صالحي. 02والمعاصر

  26المدرج. محاضرة

  P19  .نویقة.03ف. منھجیة-
. ھجرسي.11ف. تا ج الحدیث-

T01   
  

  .شوقي. 08ف. فرنسیة -
P17 

  

  .P18  معوشي.03ف. تا ج ثقافي-  الثالثاء
  P07  .قمرة.09ف. فرنسیة-
   .P14  البوص.05ف. منھجیة-
  .P06  تالي.13ف. فرنسیة-

  .P19.بن رحال.07ف. تا ج الحدیث
 

تاریخ الجزائر الحدیث ما بین القرنین 
محاضرة . د بن رحال)  م19- 16(

  .07المدرج

  .P16  سعیدي.01ف.  فرنسیة-
  .P19  بن رحال.12ف. تا ج ثقافي-
  .P14  سالمي .06ف. تا ج الحدیث-
  P17  .معوشي.04ف. تا ج الحدیث-
  P09. تالي. .02ف. فرنسیة-
  .P13  بودرواز.11ف. منھجیة-

منھجیة وتقنیة البحث 
  .02التاریخي

  .محاضرة. بودرواز. د 
 26المدرج. 

  

  P19  .قمرة.07ف. فرنسیة-
  .ثلجوم.10ف. تا وح مغرب إ-

P18  
. بن حمودة. 14ف. تا ج ثقافي-

P11 
  

   .العالم العربي المعاصر
. محاضرة. د عبید

  .26المدرج
 

  P15  .البوص.10ف. منھجیة-  األربعاء
  P18  .رواجعیة.11ف. فرنسیة-
  .P09  میھوبي. 06ف. فرنسیة-
  P05  .بن مجدوب.02ف. منھجیة-
 P02 .بلعمري.09ف. تا ج الحدیث-
  .P11  بیرم.04ف. تا ج ثقافي -
  .P19بن رحال  .01ف. تا ج ثقافي-
 
  

  .P08  حمیدي.13ف. تا ج الحدیث-
  .P17  . لعیاضي.07ف. مغرب قدیم-
  T01.میھوبي. 10ف. فرنسیة-
  P06  .رواجعیة.12ف. فرنسیة-
  .P07  البوص.04ف. منھجیة-
  .P09  معوشي.11ف. تا ج ثقافي-
  .P14 بلعمري.09ف. تا ج ثقافي-
  .P21  عبید.03ف.تا ج الحدیث-
  

  .P18  بن مجدوب.09ف. منھجیة-
  P19  .رواجعیة.03ف. فرنسیة-
  P05  .عطابي .13ف. تا ج ثقافي-
 P16  .معوشي 07ف. تا ج ثقافي-
  .P07  بودرواز.06ف. منھجیة-
  P08  . لعیاضي.05ف. مغرب قدیم-
  P17  .بن حامد .01ف. تا ج الحدیث-
  P10  .میھوبي. 04ف. فرنسیة-
  P12.  بلعمري.08ف.تا ج ثقافي -
 P04.بن رحال.02ف. تا ج الحدیث -

. د بن سدیرة. جغرافیا بشریة
  .26المدرج. محاضرة

  P18  .بن قسمیة.14ف. رنسیةف-
  P10  .سیلیني.05ف. فرنسیة-
  P09  .البوص.08ف. منھجیة-

  .P15 بومولة.12ف. تا ج الحدیث
 

  

  P16  .حمیدي.05ف .تا ج الحدیث-  الخمیس
  P17  . لعیاضي.09ف. مغرب قدیم-
  .P19  بن أزواو.10ف. تا ج ثقافي-

  P08.  لعیاضي .04ف. مغرب قدیم-
  P09. بومولة. 10ف. تا ج الحدیث-

  النھضة األوروبیة
  .26المدرج. د بن أزواو

  

      

  

  

  



  

  .2019 -2018: تاریخ السنة الجامعیة د.م.السنة الثالثة ل– سادسقسم التاریخ التوزیع األسبوعي للسداسي ال –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فجامعة محمد بوضیا

  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00-12.30  14.00.12.30  14.00-15.30  15.30-17.00  
  .P19  لكحل.01ف. تقنیات إعداد مذكرة-  األحد 

  .P05  یعیش.05ف. تاریخ الثورة-
  P11  ..خلیفي.02ف. تاریخ الثورة-
  P06.  العیداني.06ف. ما قبل التاریخ-
 

  .یعیش.03ف. تاریخ الثورة-
P07  

  .خلیفي. 09ف. ةتاریخ الثور-
P09  

  .عمران.02ف. ما قبل التاریخ-
P10  

  P13.   تالي.05ف. فرنسیة-
لمیش  .07ف. تاریخ الثورة-

P06.  

  ما قبل التاریخ الشمال 
  .اإلفریقي

  26المدرج. محاصرة. عمراند أ

  .محمودي.05ف. مشرق إ-
P16  

  .لمیش .06ف. تاریخ الثورة-
P07  

  .خلیفي .04ف. تاریخ الثورة-
P11  

.  حصبایة.07ف. مشرق إ-
P12   

. 01ف. ما قبل التاریخ-
  P13 .العیداني

- 8ق(المشرق اإلسالمي 
. محاضرة .محموديد . 2)م15

  26المدرج
 

.  ریغي.03ف. ما قبل التاریخ-
P08  

.  سرحان.09ف. ما قبل التاریخ-
P06  

  

  .P16  یعیش.11ف. تاریخ الثورة-  االثنین
   .عیساوي .03ف.تقنیات إعداد مذكرة-

P17  
  P12.  شاكي.01ف. مشرق إ -
 P18  .محمودي.10ف. مشرق إ-
  .P19  عاشور.02ف. وح ت استعمار-
  P05  .بن حسین.04ف. مشرق إ-
  P14  . بن زاوي.09ف. مشرق إ-
  P11  .دري. 06ف. استعمار وح ت-
 P15 . عمران.05ف. ما قبل التاریخ-

-1954(الثورة التحریریة تاریخ 
1962.(  

  26المدرج. ةمحاضر. لمیشأد 

  مساعد .07ف. استعمار وح ت-
P07  

  P08  .محمودي. 06ف. مشرق إ-
  . عاشور.01ف. وح ت استعمار-

P09   
  P13. بن زاوي.03ف. مشرق إ -
  .P05 .لمیش.08ف. تاریخ الثورة-
  P24  .حصبایة. 11ف. مشرق إ-
  .عمران.10ف. ما قبل التاریخ-

P18  
.  ثلجوم. 05. تقنیات إعداد مذكرة-

P15  

. 05ف. استعمار وح ت-
  P19  .مساعد

. 10. تقنیات إعداد مذكرة-
  P14.  ثلجوم 

 حیمد.08ف. ما قبل التاریخ-
P17  

. 07ف. تقنیات إعداد مذكرة-
 P18.  أبریر

 

االستعمار وحركات التحرر في 
 2)م20-19(إفریقیا وآسیا 

. محاضرة. أد أحمد مسعود
  26المدرج
  

  .سیلیني .09ف. فرنسیة-
P14  

  

  . د بن سدیرة. جغرافیا اقتصادیة  ثاءالثال
  26المدرج. محاضرة 

 .06ف .تقنیات إعداد مذكرة-
  P16  .البوص 

  P17  .سعیدي.02ف. فرنسیة-
  معوشي .04ف. استعمار وح ت-

P18.  
  P15  .خیر.11ف. ما قبل التاریخ-

. د بن سدیرة. علم الخرائط
  26المدرج. محاضرة

  04ف .تقنیات إعداد مذكرة
  P16  .البوص

  .P18  سعیدي.03ف.فرنسیة-
 .09ف. تقنیات إعداد مذكرة-

  P05  ثلجوم 
.  خیر.07ف. ما قبل التاریخ-

P19  
  

-1945(تاریخ النظم السیاسیة 
  . )م1989

. محاضرة. بن مختار.
  26المدرج

  P06  .ثلجوم .02ف. مشرق إ-
  P17..  تالي.01ف. فرنسیة-
. رزیق.08ف. استعمار وح ت-

P05    

  .P14معوشي .10ف. ریخ الثورةتا-  األربعاء
.  بودرواز. 08ف. تقنیات إعداد مذكرة-

P12  
  P03.  خلیفي.01ف. تاریخ الثورة-
  

  P11. خیر.04ف. .ما قبل التاریخ-
 .02ف. تقنیات إعداد مذكرة-

  P12  .بودرواز
  .بن مجدوب. 08ف. مشرق إ-

P13  
  . عطابي. 09ف. استعمار وح ت-

P24  

  .المخدرات والمجتمع
. محاضرة. ن صالحد حسی

  26المدرج

. 03ف. استعمار وح ت-
  P15 .زیتوني

  P11.سعودي .06ف.فرنسیة-
  P13 . زیداني. 07ف. فرنسیة-

. 11ف. استعمار وح ت-
 P05. زیتوني

  .سعودي.04ف. فرنسیة-
P07 

  

  

  P08  .رواجعیة.11ف. فرنسیة-  الخمیس
 

  P17  .رواجعیة.10ف. فرنسیة-
. 11ف. تقنیات إعداد مذكرة-
  P06  . ونابيب

  P07  .رواجعیة.08ف. فرنسیة-
   .بیرم. 10ف. استعمار وح ت-

P10  

      

  



  

  .2019 -2018: السنة الجامعیة د.م.لالسنة األولى ماستر تاریخ الجزائر الحدیث – ثانيالتوزیع األسبوعي للسداسي ال -قسم التاریخ –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فجامعة محمد بوضیا

  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00-12.30  14.00.12.30  14.00-15.30  15.30-17.00  
 .05ف. تعلیمیة مادة التاریخ -  األحد 

  P07  .قاصري
 

  دراسة أرشیف تاریخ
  .الجزائر الحدیث

  P08 .محاضرة .أد قاصري

 .01ف. 1األوربیة -ت الجزائریةالعالقا -
  P06 .بوضربة

. لعثمانيتاریخ الجزائر اقضایا في -
  P15 عاشور.03ف

 1األوربیة -العالقات الجزائریة-
  P17 .بوضربة .03ف. 
 P06  سعودي.05ف فرنسیة-
ضایا في تاریخ الجزائر ق-

  P19. 02ف. عاشور.العثماني

.  1األوربیة -العالقات الجزائریة-
  P23. بوضربة .04ف
. 01ف. تعلیمیة مادة التاریخ -

  P09 .یعیش
  .P24سعودي. 03ف. فرنسیة-

.                                                                                                                            تاریخ الجزائر االقتصادي
 P05   .حصبایة. 05ف

 سعودي .01ف. فرنسیة-
.P10  
. بن قسمیة. 02ف.فرنسیة -

P12  

التواصل الحضاري بین الجزائر   االثنین
  .بي اإلسالميوالعالم العر

  07م. محاضرة. د صالحي

 .01ف. تاریخ الجزائر االقتصادي-
 .P04 قاصري

. تاریخ الجزائر العثمانيقضایا في -
 P15. عاشور.04ف
.  1األوربیة -العالقات الجزائریة-

 P03  .یعیش.02ف
  

  .نویقة.03ف. تعلیمیة مادة التاریخ -
P23  

المغاربیة  –العالقات الجزائریة -
  P14 .تاحي. 01ف .والمشرقیة

. تاریخ الجزائر العثمانيقضایا في -
  P21. صالحي.05ف
 قاصري. 04ف. تعلیمیة مادة التاریخ -

P22  

 .02ف. تعلیمیة مادة التاریخ -
  P06  .نویقة

 –العالقات الجزائریة -
 05ف. المغاربیة والمشرقیة

 P10  بوضربة
. جعیدري. 04ف. فرنسیة-

P05  
 –العالقات الجزائریة -

. 03ف. اربیة والمشرقیةالمغ
  P16.  تاحي

   1األوربیة -العالقات الجزائریة
  07م. محاضرة. أد بوضربة

  

. المجتمع الجزائري وفعالیاتھ-  الثالثاء
  P05  .بلعمري. 03ف
. المجتمع الجزائري وفعالیاتھ-

 P11.  نویقة. 05ف
P19  

 .02ف.  الجزائر دراسة أرشیف تاریخ-
  P08 .بلعمري

 .04ف.  الجزائر ریخدراسة أرشیف تا-
  P07. نویقة

  .تاریخ الجزائر االقتصادي
  P18  . محاضرة. د بلعمري

 

 .المجتمع الجزائري وفعالیاتھ-
  P06  .والي.01ف
. تاریخ الجزائر االقتصادي-

  P08.   بن حامد .04ف
 

   الجزائر دراسة أرشیف تاریخ-
  P06  .والي.03ف. 
. المجتمع الجزائري وفعالیاتھ  -

  P07  .تاحي..02ف
  

. تاریخ الجزائر االقتصادي-
  P09.   والي .02ف
  

 .تاریخ الجزائر العثمانيقضایا في   األربعاء
  07م. محاضرة. أد حمیدي

المغاربیة  –العالقات الجزائریة -
  P15  .بن أزواو. 02ف. والمشرقیة

المغاربیة  –العالقات الجزائریة -
  .P10  .مقالتي. 04ف. والمشرقیة

. 05ف. 1األوربیة -ائریةالعالقات الجز-
  P19  .بن رحال

بیرم . 03ف. تاریخ الجزائر االقتصادي-
P05. 

المغاربیة  –العالقات الجزائریة 
  07م. محاضرة. أد مقالتي. والمشرقیة

.  الجزائر دراسة أرشیف تاریخ-  
 P12. حسین الشریف.  01ف
  

  

  1المجتمع الجزائري وفعالیاتھ    الخمیس
  26م. محاضرة. أد بیرم

. تاریخ الجزائر العثمانيقضایا في -
  P05. 01ف. حمیدي

. 04ف. المجتمع الجزائري وفعالیاتھ-
 P10.  بیرم

  بومولة. 05ف. دراسة أرشیف تاریخ -
P09  

      

  

  

  



  

  

  .2019 - 2018: السنة الجامعیة د.م.ة األولى ماستر تاریخ الوطن العربي لالسن– ثانيالتوزیع األسبوعي للسداسي ال -قسم التاریخ –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فجامعة محمد بوضیا

  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00 -12.30  14.00.12.30  14.00 -15.30  15.30 -17.00  
). 1945 –1920( المشرق العربي -    األحد 

 P05.  بن قبي.02ف
. لكحل. 01. تعلیمیة مادة التاریخ -

P18 

عربي حركات التحرر في الوطن ال
. أد أحمد مسعود. م1945بعد عام 

  .....م. محاضرة

 –1920(المشرق العربي -
 P10.بن قبي.05ف). 1945

. 05ف. تعلیمیة مادة التاریخ -
  P11.. بوكسیبة

 – 1920( المشرق العربي -
  P15.بن قبي.  04ف). 1945

  

  .لكحل. 03ف. تعلیمیة مادة التاریخ -  االثنین
P03 

 .02ف. ختعلیمیة مادة التاری -
  P06. قاصري

المصادر الغربیة وتاریخ الوطن  -
  P07   .والي.05ف.العربي

). 1945 – 1920( المشرق العربي -
  P21.  بن قبي. 01ف

  . )1945 –1920(المشرق العربي 
 07م. محاضرة. د بن قبيا

  

المشاریع الوحدویة في التاریخ -
بوضربة  .03ف. العربي المعاصر

P20.  
تاریخ الوطن المصادر الغربیة و-

  P16. والي .02ف. العربي
  

 – 1920( المشرق العربي -
  P13 .بن قبي. 03ف). 1945

المصادر الغربیة وتاریخ  -
. والي. 04ف. الوطن العربي

P12 

المصادر الغربیة وتاریخ الوطن -
  P08 .تاحي. 03ف.العربي 

أوروبا والوحدة العربیة -
. 05ف. )1945 –1919(

  P16 فراحتیة
. 04ف. مادة التاریختعلیمیة  -

  P11. یعیش

  

المشاریع الوحدویة في التاریخ -  الثالثاء
  صالحي.05ف. العربي المعاصر

P24.  
أعالم الفكر اإلصالحي والسیاسي  -

  .بن حامد.04ف. في الوطن العربي
P20 

أعالم الفكر اإلصالحي والسیاسي  -
مقالتي .03ف. في الوطن العربي

.P08 

 –1919(ة الوحدة العربیأوروبا و-
  P05  .رحالن ب.02ف. )1945

المشاریع الوحدویة في التاریخ -
  صالحي .04ف. العربي المعاصر

P24.  
أعالم الفكر اإلصالحي والسیاسي  -

 بن حامد.01ف. في الوطن العربي
P12  

رواد الفكر التاریخي العربي -
  P20. تاحي. 05ف. المعاصر

رواد الفكر التاریخي العربي 
  .تيأد مقال. المعاصر

 07م. محاضرة
  

  T06  .زیداني.05ف. فرنسیة-
أعالم الفكر اإلصالحي  -

. والسیاسي في الوطن العربي
  P10   نویقة. 02ف
رواد الفكر التاریخي العربي -

 P11 .عبید. 04ف. المعاصر
رواد الفكر التاریخي العربي -

  P22. تاحي. 01ف. المعاصر
 

المشاریع الوحدویة في التاریخ -
  .عبید.01ف. اصرالعربي المع

P08  
 

  

 –1919(الوحدة العربیة أوروبا و-  األربعاء
  P20 .مقالتي . 03ف. )1945

المشاریع الوحدویة في التاریخ  -
  P07 .عبید. 02ف. العربي المعاصر

 –1919(أوروبا والوحدة العربیة -
  P16. بن أزواو. 04ف). 1945

أعالم الفكر اإلصالحي والسیاسي في 
. محاضرة. خلیفيد  .الوطن العربي

  07م

أعالم الفكر اإلصالحي والسیاسي  -
  .بیرم. 05ف. في الوطن العربي

P06  
  P11  .زیداني.02ف. فرنسیة-
المصادر الغربیة وتاریخ الوطن  -

   P13. عبید.01ف.العربي
 

  P18   .زیداني.03ف. فرنسیة-
  P08  سیلیني .04ف. فرنسیة-
رواد الفكر التاریخي العربي -

حسین الشریف .02ف. المعاصر
P09.  

  P20   .زیداني.01ف. فرنسیة -
  

المصادر الغربیة وتاریخ الوطن 
  . العربي

 07م. محاضرة .د حسین الشریف

 – 1919(أوروبا و الوحدة العربیة   الخمیس
 .د حسین الشریف. ) 1945

  07م. محاضرة
  

 –1919(أوروبا والوحدة العربیة -
 P18 .بن أزواو.01ف). 1945

التاریخي العربي  رواد الفكر-
  حسین الشریف. 03ف.المعاصر

P19 

مشاریع الوحدویة في التاریخ ال
  . العربي المعاصر

  07م. محاضرة .حمیديد 

      

  

  



  

  

  

  .2019 -2018: السنة الجامعیة د.م.الغرب اإلسالمي ل السنة األولى ماستر تاریخ– ثانيالتوزیع األسبوعي للسداسي ال -قسم التاریخ –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فجامعة محمد بوضیا

  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00-12.30  14.00.12.30  14.00-15.30  15.30-17.00  
              السبت
 .التاریخ السیاسي لألندلس  األحد 

   07م. أد خلفات. محاضرة
عالقات الغرب اإلسالمي مع -

 .خلفات. 03ف. السودان الغربي
P16 

  .تاریخ في الغرب اإلسالميالفقھ وال
  07م. محاضرة. د موشموش 

. 01ف علم المخطوط العربي-
  P18  .حروز

. التاریخ السیاسي لألندلس-
  P05  . خلفات.02ف

عالقات الغرب اإلسالمي مع السودان 
  07م. محاضرة. د بن حسین .الغربي

. 03ف. علم المخطوط العربي-
  P18   .موشموش

 .التاریخ السیاسي لألندلس-
  P11.بن زاوي.. 04ف

عالقات الغرب اإلسالمي مع -  االثنین
 .خلفات. 02ف. السودان الغربي

P08  
عالقات الغرب اإلسالمي مع -

. 01ف. السودان الغربي
  P22 .حصبایة

. تقنیات البحث التاریخي -
 P09 .حروز. 04ف

. 02ف. تقنیات البحث التاریخي -
  P11. حروز

. 01ف. التاریخ السیاسي لألندلس-
  P12 .عیساوي

. 03ف. التاریخ السیاسي لألندلس-
 P20. شاكي

. حروز/د. علم المخطوط العربي
  07م. محاضرة

  P09  . میھوبي.. 03ف. فرنسیة-
 

  P10  . قمرة.01ف. فرنسیة-
 وسائط اتصال. ف04. مرزقالل

P13. 

  P15   .قمرة. 02ف. فرنسیة-
  

. النشاط الحرفي والتجاري-  الثالثاء
  P12.  ھمال. 04ف
. مجتمع الغرب اإلسالمي-

 P17. بن مجدوب. 03ف

. 03ف. النشاط الحرفي والتجاري-
  P06  .ھمال

. فتحي. 01ف. وسائط اتصال-
P22  

 مرزقالل. 02ف. وسائط اتصال-
P23.  

عالقات الغرب اإلسالمي مع -
بن . 04ف. السودان الغربي

 P21. مجدوب

. 02ف. النشاط الحرفي والتجاري-  
  P12  .ھمال

 .04ف. خطوط العربي علم الم-
  .P09. بولطیف

 

. د بولطیف. تقنیات البحث التاریخي
  P12  .محاضرة

 

 01ف. تقنیات البحث التاریخي -
  P11  .فبولطی.
  P08  شوقي. 04ف. فرنسیة-

  والتجاريالنشاط الحرفي -  األربعاء
  P08  .ھمال. 01ف
. تقنیات البحث التاریخي -

  P10  .فبولطی.03ف
. سالميمجتمع الغرب اإل-

 P06.  بونابي. 02ف

. د ھمال. النشاط الحرفي والتجاري
  محاضرة  

  P16  

 02ف. علم المخطوط العربي-
 P15  .بولطیف.
 .01ف. مجتمع الغرب اإلسالمي-

  P14  .بونابي
 .P23. فتحي. 03ف. وسائط اتصال-

. أد بونابي. مجتمع الغرب اإلسالمي
  P20  .محاضرة

  

    

. الميمجتمع الغرب اإلس-  الخمیس
  .P07بونابي. 04ف

          

  

  


