
  - قسم التاريخ

  2022 -2021: السنة الجامعية

  09/12/2021 إلى غاية  

  15.00-16.00  16.00-17.00  

  P10.ق. بركات. 
 P11. ق.حروز .د

 P12.بن زاوي ق
 P13. ق. عمران
 P19. ق. أ حمومة

 P20.مليزي. 

 P10. ق.عمران .أد. مغرب قديم  1ف
  P11. ق. خير. د. مغرب قديم 2ف
 P12. ق. مليزي.د. مغرب قديم 3ف
 P13. ق. بوقزولة.د. صدر اإلسالم 4ف
 P19. ق. بركات. د.صدر اإلسالم  5ف

  P20.بن زاوي. د.صدر اإلسالم  6ف 

 
  

  P10.ق. بركات. 
 P11. ق.حروز .د

 P12.بن زاوي ق
 P13. ق. عمران
 P19. ق. أ حمومة

 P20.مليزي. 

 P10. ق.عمران .أد. مغرب قديم  1ف
  P11. ق. خير. د. مغرب قديم 2ف
 P12. ق. مليزي.د. مغرب قديم 3ف
 P13. ق. بوقزولة.د. صدر اإلسالم 4ف
 P19. ق. بركات. د.صدر اإلسالم  5ف

  P20.بن زاوي. د.صدر اإلسالم  6ف 

  

. ق. يعيش.د

. ق. بن أزواو. 

. ق. بن قبي.

 P10. ق. هجرسي.أتاريخ ج الثقافي  3ف
  P11. ق. مرجي.د.تاريخ ج الثقافي  4ف
 P12. ق. برحال. د.تاريخ ج الثقافي 5ف
  

. تاريخ ج الثقافي د 2ف
 P10. ق. برحال

تاريخ ج  6 ف
. أ.الثقافي

  P11.هجرسي

مرجي . د 

 P11. ق يعيشد 
  P12.بن قبي. 

  P10. ق. برحال. تاريخ ج الثقافي د 2ف
 P10.بن أزواو ق. د.مغرب حديث 5ف

  P11.هجرسي. أ.تاريخ ج الثقافي 6ف 

تاريخ ج الثقافي  3ف
 P10. ق. هجرسي.أ

. د.تاريخ ج الثقافي 5ف
 P11. ق. برحال

  

  .بن سديرة. د. جغرافيا طبيعية -2. بن حسين/ 

  بن زيان

 .2021 ديسمبر 09:الخميس يومصبيحة  في أخر أسبوع من الدراسة و ستبرمج 

قسم التاريخ –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية : المسيلة جامعة دمحم بوضياف

السنة الجامعية د. م.ل -ثانية تاريخ السنة ال–الثالثللسداسي  للتدريس الحضوري التوزيع األسبوعي

  27/11/2021    +   م2021 /11/ 11إلى غاية  30/10/2021 :خالل الفترة الممتدة من

10.00-11.00  11.00-12.00  13.00-14.00  14.00-15.00  

وحضارة تاريخ 
  .المغرب القديم

 .عمران/
  . محاضرة
  26المدرج 

منهجية وتقنية 
. البحث التاريخي

  محاضرة
. بن زاوي. د. 

  26مدرج ال

  .فلسفة التاريخ
  العيداني. د 

  محاضرة
  26المدرج  

  

. د. صدر اإلسالم 1ف
د. صدر اإلسالم  2ف
بن زاوي ق.د.صدر اإلسالم 3ف
عمران.د. مغرب قديم 4ف
أ حمومة.مغرب قديم  5ف

. د.مغرب قديم  6ف 
تاريخ وحضارة 

  .المغرب القديم
 .عمران/

  . محاضرة
  26المدرج 
  

صدر االسالم 
. والدولة االموية

  .محاضرة.لكحل .د
  26المدرج 

  

 P14.ق.حروز .د. منهجية و تقنية  1ف
 P15. ق بركات. د. منهجية و تقنية 2ف
 P16.ق بن زاويد. منهجية و تقنية 3ف
 P17. ق. عمران.منهجية و تقنية د 4ف
 P18. ق. خير. د.منهجية و تقنية  5ف

 P19.مليزي. د.منهجية و تقنية  6ف 

. د. صدر اإلسالم 1ف
د. صدر اإلسالم  2ف
بن زاوي ق.د.صدر اإلسالم 3ف
عمران.د. مغرب قديم 4ف
أ حمومة.مغرب قديم  5ف

. د.مغرب قديم  6ف 

تاريخ الجزائر   
  .الثقافي

. صالحي. د 
مدرج ال. محاضرة

26  

 P10.ق.د مرجي .تاريخ ج الثقافي  1ف
 P11. ق يعيشد ا. مغرب حديث 4ف
 P12. بن أزواو ق. د.مغرب حديث 5ف

  P13.بن قبي . دأ.مغرب حديث 6ف 

دأ. مغرب حديث  1ف
P10 

. مغرب حديث د 2ف
P11 

.دأ. مغرب حديث 3ف
P12 

  
المغرب العربي   

  الحديث
. عاشور. د. 

. محاضرة
  26المدرج

 P10. ق. يعيش.دأ. مغرب حديث  1ف
 P11. ق. بن أزواو. مغرب حديث د 2ف
 P12. ق. بن قبي.دأ. مغرب حديث 3ف
 P13. قمرجي .د. تاريخ ج الثقافي 4ف
 
  

 تاريخ ج الثقافي 1ف
 P10.ق.

د  أ.مغرب حديث 4ف
. دأ.مغرب حديث 6ف 

/ د. العصور الوسطى أوربا -1: وهي تُدرس عن بعد مقاييس الوحدات االستكشافية واألفقية 

بن زيان/ أ . فرنسية  -4. تاحي. د. العالم العربي المعاصر  -3

في أخر أسبوع من الدراسة و ستبرمج حضورية تدرس حصة واحدة االستكشافية واألفقية 

 

التوزيع األسبوعي

خالل الفترة الممتدة من

  08.00-
09.00  

09.00-
10.00  

10.00

تاريخ وحضارة   االحد
  .المغرب القديم

 .عمران/د  أ
  . محاضرة
  26المدرج 

صدر االسالم 
. والدولة االموية

لكحل .د
  .محاضرة.

  26المدرج 

تاريخ 
المغرب القديم

/أ د 
محاضرة
المدرج 

منهجية وتقنية   االثنين
 .البحث التاريخي

  .محاضرة
. بن زاوي. د 

  26مدرج ال
  

  
صدر االسالم 
. والدولة االموية

لكحل .د
 .محاضرة.

  26المدرج 
  

تاريخ وحضارة 
المغرب القديم

/أ د 
محاضرة
المدرج 

المغرب العربي   الثالثاء
  الحديث

. عاشور. د. 
. محاضرة

  26المدرج

تاريخ الجزائر 
  الثقافي

. صالحي. د. 
. محاضرة

  26مدرج ال

تاريخ الجزائر   االربعاء
  الثقافي

. صالحي. د. 
. محاضرة

  26مدرج ال

المغرب العربي 
  الحديث

. عاشور. د. 
المدرج.محاضرة

26 
  

مقاييس الوحدات االستكشافية واألفقية  :مالحظة هامة 

االستكشافية واألفقية هذه المقاييس 


