
  06/01/2022إلى  02/01/2022 من

  - قسم التاريخ

  2022 -2021: السنة الجامعيةد.م.ل

  : وهي تُدرس عن بعد 

  )رواجعية /د .أ(  فرنسية -3) 

  .2022جانفي  06:يوم الخميسفي أخر أسبوع من الدراسة  و ستبرمج  

2  2 – 3  3 – 4  4 – 5  
. د. تاريخ سياسي
 P   
. د. حركة مذهبية
02 P  

. د. حركة مذهبية.1ف
   P 01. ق. خلفات

. تاريخ سياسي. 2ف
. ق. بن حسين. د

02P  

. د. مدارس ومناهج. 1ف
   P 01. ق. محمودي

. د. مدراس ومناهج. 2ف
 02P. ق. بونابي

  

. د. تاريخ سياسي
 P   
. د. حركة مذهبية
02 P  

. د. حركة مذهبية.1ف
   P 01. ق. خلفات

. تاريخ سياسي. 2ف
 .ق. بن حسين. د

02P  

. د. مصادر ت غ إ. 1ف
  01P. ق. شاكي

  

. د. تاريخ العلوم
p17 

بن . د. نشاط فالحي
P18  

. د. نشاط فالحي. 1ف
  P17. ق. ثلجوم

. أ.تاريخ العلوم. 2ف
  P18. ق. بولطيف

. د. مصادر ت غ إ. 2ف
  P17. ق. عيساوة

  
  

  

. د. تاريخ العلوم
P01  
بن . د. نشاط فالحي

P02  

. د. نشاط فالحي. 1ف
  P01. ق. ثلجوم

. أ.تاريخ العلوم. 2ف
  P02. ق. بولطيف

    

من+م16/12/2021إلى 11/12/2021من +  25/12/2021إلى  13/11/2021من : الدراسة الحضورية 

قسم التاريخ –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  :جامعة دمحم بوضيافالمسيلة

لالغرب اإلسالمي في العصر الوسيط تاريخ  ولى ماسترالسنة ا–األولالتوزيع األسبوعي للسداسي 

تُدرس عن بعد مقاييس الوحدات االستكشافية واألفقية :مالحظة هامة 

) بن سديرة ( جغرافية الخرائط   -2) قوادرية/ د( العمران والمراكز الحضارية 

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

  10 - 11  11 - 12    1 – 2

الحركات المذهبية في 
  الغرب اإلسالمي

  )خلفات 
 P03  

التاريخ السياسي 
  للمغرب

  )شاكي /د( 
  P03 قاعة 

الحركات المذهبية في 
  الغرب اإلسالمي

  )خلفات /د.أ( 
  P03 قاعة 

تاريخ سياسي. 1ف  
 01P. ق. شاكي

حركة مذهبية. 2ف
02. ق. محمودي

  مدارس ومناهج
  )بونابي 
 P03 

الحركات المذهبية 
  في الغرب اإلسالمي

  )خلفات /د.أ( 
  P03 قاعة 

  مدارس ومناهج
  )بونابي /د.أ( 

 
  P03 قاعة 

تاريخ سياسي. 1ف  
 01P. ق. شاكي

حركة مذهبية. 2ف
02. ق. محمودي

  النشاط الفالحي
  )همال 

 P03  

تاريخ العلوم في 
  الغرب اإلسالمي

  ) حصباية/ د(
  P03 قاعة 

  النشاط الفالحي
  )همال / د.أ( 

  P03 قاعة 

تاريخ العلوم. 1ف  
p17ق. عيساوة

نشاط فالحي. 2ف
P18. ق. مجدوب

  النشاط الفالحي
  )همال 
 P03  

مصادر تاريخ 
الغرب اإلسالمي 

  )بولطيف/أ(
  P03 قاعة

  تاريخالعلومفيالغرباإلسالمي
  ) حصباية/ د(

  P03 قاعة

تاريخ العلوم. 1ف  
P01. ق. عيساوة

نشاط فالحي. 2ف
. ق. مجدوب

الدراسة الحضورية 

التوزيع األسبوعي للسداسي 

العمران والمراكز الحضارية  - 1 

االستكشافية واألفقية هذه المقاييس 

  10 -  9  9 -  8  األيام.

التاريخ السياسي   األحد
  للمغرب

  )شاكي /د( 
  P03قاعة 

الحركات المذهبية في 
الغرب اإلسالمي

خلفات /د.أ( 
P03قاعة 

التاريخ السياسي   االثنين
  للمغرب

  )شاكي /د( 
  P03 قاعة 

مدارس ومناهج
بونابي / د.أ( 

P03قاعة
 
  

مصادر تاريخ الغرب   الثالثاء
  اإلسالمي

  )بولطيف / أ(
 P03 قاعة 

  

النشاط الفالحي
همال /د.أ( 

P03قاعة 

تاريخالعلومفيالغرباإلس  األربعاء
  المي

  ) حصباية/ د(
  P03 قاعة

النشاط الفالحي
همال / د.أ( 

P03قاعة 



  06/01/2022إلى  02/01/2022 من

  - قسم التاريخ

  2022 -2021: السنة الجامعية

14.00- 15.00  15.00- 16.00  16.00- 17.00  
. ق. خليفي

. هجرسي

. ق. نويقة. د. مقاومة شعبية. 1ف
P03 

 P04ق.خليفي. د. مقاومة شعبية. 2ف
. ق. لميش. د. مقاومة شعبية. 3ف

P05  

مصادر ت و . 1ف
. ق. نويقة. د. ع

P03 
  

  
مصادر ت و . 2ف
ق .نويقة . د. ع 

P04 
  

. ق. خليفي

. هجرسي

. ق. نويقة. د. مقاومة شعبية. 1ف
P03 

 P04ق.خليفي. د. مقاومة شعبية. 2ف
. ق. لميش. د. مقاومة شعبية. 3ف

P05  

مصادر ت و . 3ف
. ق. نويقة. د. ع

P05  

  

. البوص. 

 .

 .

 P19. ق. بركات. د.مشرقعربي. 1ف
. د. مشرق عربي. 2ف

 p20ق.بودرواز
. ق. والي. د. مشرق عربي. 3ف

P21  

    

. البوص. 

 .

 .

 P03. ق. بركات. د.مشرقعربي. 1ف
. د. مشرق عربي. 2ف

 P04ق.بودرواز
. ق. والي. د. مشرق عربي. 3ف

P05  

. اإلستشراق. 2ف
 P04ق.البوص. د
  

  

 2 .جغرافيا الوطن العربي - .معوشي. د. 

  .2022جانفي06:يوم الخميسفي أخر أسبوع من الدراسة  و ستبرمج 

من+م16/12/2021إلى 11/12/2021من +  25/12/2021إلى  13/11/2021من : الدراسة الحضورية 

قسم التاريخ –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  :جامعة دمحم بوضيافالمسيلة

السنة الجامعيةد.م.لالوطن العربي تاريخ  ولى ماسترالسنة ا–األولالتوزيع األسبوعي للسداسي 

10.00- 11.00  11.00- 12.00  13.00- 14.00  

المقاومة الشعبية في 
1830- 

  قاصري
  مجمع ع ا ا

االتجاهات الفكرية في 
 -1798(الوطن العربي
1914(  

صالحي . د. محاضرة 
  مجمع ع ا ا 02مدرج 

االستشراق وتاريخ الوطن 
  .العربي

  خليفي. د. محاضرة
  مجمع ع ا ا 02مدرج 

خليفي. د. اتجاهات فكرية. 1ف
P03 

. د. اتجاهات فكرية. 2ف
 P04ق.لميش

هجرسي. د. اتجاهات فكرية. 3ف
 P05. ق

االتجاهات الفكرية في 
1798- 

صالحي 
  مجمع ع ا ا

المقاومة الشعبية في 
 -1830(الوطن العربي 
  )م1920

  قاصري. دأ. محاضرة
  مجمع ع ا ا 02مدرج 

االستشراق وتاريخ الوطن 
. د. محاضرة. العربي
  خليفي

  مجمع ع ا ا 02مدرج 

خليفي. د. اتجاهات فكرية. 1ف
P03 

. د. اتجاهات فكرية. 2ف
 P04ق.لميش

هجرسي. د. اتجاهات فكرية. 3ف
  P05. ق

مصادر تاريخ الوطن 

مدرج 
  

مدخل الى تاريخ المشرق 
 - 1798(العربي 

  )م1920
حسين . د. محاضرة

مجمع  02مدرج . شريف
  ع ا ا

لعثمانياالمشرقالعربيوالدولة
  )1918-1840( ة

  شريفحسين/ د. أ.محاضرة
  مجمع ع ا ا 02مدرج 

د. مدخل إلى ت م ع. 1ف
 P19. ق
د. مدخل إلى ت م ع. 2ف

 p20ق.بركات
د. مدخل إلى ت م ع. 3ف

  P21. ق. بودرواز

مدخل الى تاريخ المشرق 
  )م1920

مجمع ع 

المشرق العربي والدولة 
  )1918-1840( العثمانية
حسين / د. أ.محاضرة

مجمع ع  02شريفمدرج 
  ا ا

. ق. البوص. د. اإلستشراق. 3ف
P05  

د. ت م ع مدخل إلى. 1ف
 P03. ق
د. مدخل إلى ت م ع. 2ف

 P04ق.بركات
د. مدخل إلى ت م ع. 3ف

  P05. ق. بودرواز
. الحركة الصهونية -1: وهي تُدرس عن بعد مقاييس الوحدات االستكشافية واألفقية 

 رواجعية/ أ د. فرنسية   -3. بن سديرة. د 

في أخر أسبوع من الدراسة  و ستبرمج  حضورياتدرس حصة واحدة االستكشافية واألفقية 

الدراسة الحضورية 

التوزيع األسبوعي للسداسي 

  08.00- .9.00  0.9.00 – 10.00  
االتجاهات الفكرية في   االحد

 -1798(الوطن العربي
1914(  

  صالحي . د. محاضرة 
  مجمع ع ا ا 02مدرج 

المقاومة الشعبية في 
1830(الوطن العربي 
  )م1920

قاصري. دأ. محاضرة
مجمع ع ا ا 02مدرج 

االثني
  ن

المقاومة الشعبية في 
 -1830(الوطن العربي 
  )م1920

  قاصري. دأ. محاضرة
  مجمع ع ا ا 02مدرج 

االتجاهات الفكرية في 
1798(الوطن العربي
1914(  

صالحي . د. محاضرة 
مجمع ع ا ا 02مدرج 

الثالثا
  ء

. البوص. د.االستشراق. 1ف
 P19. ق

  

مصادر تاريخ الوطن 
  العربي

مدرج . تاحي. د. محاضرة
  مجمع ع ا ا 02

االربع
مصادر تاريخ الوطن   اء

  العربي
. تاحي. د. محاضرة

  مجمع ع ا ا 02مدرج 

مدخل الى تاريخ المشرق 
1920 - 1798(العربي 

حسين . د. محاضرة
مجمع ع  02مدرج . شريف

  ا ا
مقاييس الوحدات االستكشافية واألفقية  :مالحظة هامة 

االستكشافية واألفقية هذه المقاييس 



  06/01/2022إلى  02/01/2022 من

  - قسم التاريخ

  2022 -2021: دالسنة الجامعية

 بوضربة/ د.تاريخ أوربا الحديث أ

  رواجعية/ أ د

  .2022جانفي06:يوم الخميسفي أخر أسبوع من الدراسة  و ستبرمج  

14.00- 15.00  15.00- 16.00  16.00- 17.00  

 P06. ق. بيرم. د. تحوالت كبرى. 1ف
 p07ق .بوضربة . د. نظام سياسي. 2ف
  P08. ق. مقالتي. د. نظام سياسي. 3ف
. ق. قوادرية. د. تحوالت كبرى. 4ف

P09  

. د. تحوالت كبرى. 3ف
  P08. ق. بن سديرة

. د. تقنيات البحث. 4ف
  P09. ق. قاصري

  

تقنيات . 1ف
بن . د. البحث
  P09. ق. سديرة

  

 P06. ق. بيرم. د. تحوالت كبرى. 1ف
  P08. ق. مقالتي. د. نظام سياسي. 3ف
. ق. قوادرية. د. تحوالت كبرى. 4ف

P09  
  

. د. نظام سياسي. 2ف
  p07ق .بوضربة 

. د. تحوالت كبرى. 3ف
  P08. ق. بن سديرة

 
  

  

P22 
  

  

 P22. ق. دري. د. إدارة مركزية. 1ف
  p23ق . معوشي. د. إدارة مركزية. 2ف
. ق. بوكسيبة. د. إدارة مركزية. 3ف 

P24 
. بن مجدوب. د. إدارة مركزية  .  4ف
  S05. ق

. د. مصادر ت ج ح. 1ف
 P22. ق. سرحان

. تقنيات البحث. 2ف
 P23. ق. البوص.د
  

مصادر ت ج . 2ف
. ق. سرحان. د. ح

P22  

P06 
  

P09  

 P06. ق. دري. د. إدارة مركزية. 1ف
  p07ق .معوشي . د. إدارة مركزية. 2ف
. ق. بوكسيبة. د. إدارة مركزية. 3ف 

P08 
. ق. بن مجدوب. د. إدارة مركزية . 4ف

P09  

. د. مصادر ت ج ح. 3ف
 P 8. ق. سرحان

. د. مصادر ت ج ح . 4ف
  P09. ق. بودرواز

  

من+م16/12/2021إلى 11/12/2021من +  25/12/2021إلى  13/11/2021من : الدراسة الحضورية 

قسم التاريخ –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية : جامعة دمحم بوضيافالمسيلة

دالسنة الجامعية.م.لولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث أالسنة –األولالتوزيع األسبوعي للسداسي 

تاريخ أوربا الحديث أ -1:وهي تُدرس عن بعد مقاييس الوحدات االستكشافية واألفقية  :مالحظة هامة 

أ د. فرنسية   -3صالحي /  التواصلبينالجزائروإفريقياجنوبالصحراء د-2

في أخر أسبوع من الدراسة  و ستبرمج   حضورياتدرس حصة واحدة االستكشافية واألفقية 

10.00- 11.00  11.00- 12.00  13.00- 14.00  

السياسي وتطوره  النظام
- 1519(في الجزائر 

1830(  
  .حميدي. دأ. محاضرة

  قاعة المناقشات 

  تقنيات البحث التاريخي
  مرزقالل. د. محاضرة

  قاعة المناقشات

 P06. ق. بيرم. د. نظام سياسي. 1ف
 p07ق .مقالتي . د. تحوالت كبرى. 2ف
  P08. ق. قوادرية. د. نظام سياسي. 4ف

التحوالت الكبرى في 
غربي المتوسط 

وانعكاساته على بالد 
  .المغرب

  .عبيد. أد. محاضرة
  قاعة المناقشات

  تقنيات البحث التاريخي
  مرزقالل. د. محاضرة

  قاعة المناقشات

 P06. ق. بيرم. د. نظام سياسي. 1ف
 p07ق .مقالتي . د. تحوالت كبرى. 2ف
  P09. ق. قوادرية. د. نظام سياسي. 4ف

  

مصادر تاريخ الجزائر 
  الحديث

  .بلعمري. د.محاضرة
  قاعة المناقشات 

اإلدارة المركزية 
  والمحلية في الجزائر

  والي. د. محاضرة
  قاعة المناقشات

P22. ق. معوشي. د. مؤسسة عسكرية. 1ف
p23ق .بوكسيبة . د. مؤسسة عسكرية. 2ف
 P24. ق. دري. د. مؤسسة عسكرية. 3ف 

  S05. ق. ثلجوم. د. مؤسسة عسكرية .  4ف

مصادر تاريخ الجزائر 
  الحديث

  . بلعمري. د.محاضرة
  قاعة المناقشات

 المؤسسة العسكرية
  البرية والبحرية

 . برحال. د. محاضرة
  قاعة المناقشات

P06. ق. معوشي. د. مؤسسة عسكرية. 1ف
p07ق .بوكسيبة . د. مؤسسة عسكرية. 2ف
 P08. ق. دري. د. مؤسسة عسكرية. 3ف 

P09. ق. ثلجوم. د. مؤسسة عسكرية .  4ف

الدراسة الحضورية 

التوزيع األسبوعي للسداسي 

مالحظة هامة 

االستكشافية واألفقية هذه المقاييس 

  08.00- 09.00  09.00- 10.00  10.00
السياسي  النظام  االحد

وتطوره في الجزائر 
)1519 -1830(  

. دأ. محاضرة
قاعة . حميدي

  المناقشات

التحوالت الكبرى في 
غربي المتوسط 

وانعكاساته على بالد 
  .المغرب

  . عبيد. دأ. محاضرة
  قاعة المناقشات

النظام
في الجزائر 

محاضرة

التحوالت الكبرى في   االثنين
غربي المتوسط 

وانعكاساته على بالد 
  .المغرب

  . عبيد. أد. محاضرة
  قاعة المناقشات

النظام السياسي وتطوره 
- 1519(في الجزائر 

1830(  
  .حميدي. أد. محاضرة

  قاعة المناقشات 

التحوالت الكبرى في 

وانعكاساته على بالد 

  الثالثاء
المؤسسة العسكرية 

  البرية والبحرية
 . برحال. د. محاضرة

  قاعة المناقشات

اإلدارة المركزية والمحلية 
  في الجزائر

  والي. د. محاضرة
  قاعة المناقشات

مصادر تاريخ الجزائر 

محاضرة

  االربعاء
اإلدارة المركزية 

  والمحلية في الجزائر
  والي. د. محاضرة

  قاعة المناقشات

المؤسسة العسكرية 
  البرية والبحرية

  . برحال. د. محاضرة
  قاعة المناقشات

مصادر تاريخ الجزائر 

محاضرة


