
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الحصة األولى

 09: 30إلى  08: 00من 

 الحصة الثانية

 11: 00إلى  09: 30من 

 الحصة الثالثة

 12: 30إلى  11: 00من 

 الحصة الرابعة

 14: 00إلى  12: 30من 

 الحصة الخامسة

 15: 30إلى  14: 00من 

 الحصة السادسة

 17: 00إلى  15: 30من 

 األحد

 )م( جغرافيا اقتصادية

 أ. سطمبول محمد األمين

المدرج ج 

وحركات التحرر في إفريقيا  االستعمار

 )م( وآسيا

   بوزكري مروان د.

 المدرج ج

 

بين  المشرق اإلسالمي ما

 م)أ.م( 08/15القرنين

 جمال : بن سعيدد

 13القاعة 

وحركات التحرر في إفريقيا  االستعمار

 )أ.م( وآسيا

   بوزكري مرواند.

 13القاعة 

المشرق اإلسالمي ما بين 

 )م( 08/15القرنين

 : بن سعيد جمالد

المدرج ج

  الثالثاء

 )م( تاريخ النظم السياسية

 : بن سعيد جمالد

 28القاعة 

/ 1516الدولة العثمانية م ع بين 

 )م(1914

 سامر كريم: د

 28القاعة 

 دراسة وتحليل نصوص تاريخية

 )أ.م(

 رواب بولفعة: أ

 28القاعة: 

الدولة العثمانية والمشرق العربي بين 

 )أ.م(1516/1914

 سامر كريم:د

 28القاعة: 

 األربعاء

تاريخ الحركة الوطنية 

 )م(1919/1954

الميلق عبدالقادر: د 

 13القاعة: 

 )أ.م(19/1954تاريخ الحركة الوطنية 

 د. مرجاني عبد القادر

 13القاعة: 

 م(أ.) إنجاز مذكرة تخرج

 علي قشاشني:د

 13القاعة 

 

 )م( الحكم الراشد وأخالقيات المهنة

 دة. توامة نعناعة

 13القاعة: 

  الخميس

 لغة إنجليزية )أ م(

 أ. رخرور صالح

 تدرس عن بعد

   

 



 
 
 
 
 
 

 

 الحصة األولى

 09: 30إلى  08: 00من 

 الحصة الثانية

 11: 00إلى  09: 30من 

 الحصة الثالثة

 12: 30إلى  11: 00من 

 الحصة الرابعة

 14: 00إلى  12: 30من 

 الحصة الخامسة

 15: 30إلى  14: 00من 

 الحصة السادسة

 17: 00إلى  15: 30من 

 األحد

 )م( جغرافيا اقتصادية

 أ. سطمبول محمد األمين
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وحركات التحرر في  االستعمار

 إفريقيا وآسيا)م(

   بوزكري مرواند.

 المدرج ج

وحركات التحرر في  االستعمار

 )أ.م( إفريقيا وآسيا

   بوزكري مرواند.

 29القاعة: 

 

بين  اإلسالمي ماالمشرق 

 م)أ.م( 08/15القرنين

 : بن سعيد جمالد

 28القاعة: 

 08/15المشرق اإلسالمي ما بين القرنين

 )م(

 : بن سعيد جمالد

المدرج ج
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 )م( تاريخ النظم السياسية
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28 القاعة: 
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 28القاعة: 
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 27القاعة: 

الدولة العثمانية والمشرق العربي بين 

 )أ.م(1516/1914

 سامر كريم:د

27القاعة: 

 األربعاء

تاريخ الحركة الوطنية 

 )م(1919/1954
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13  القاعة

 

تاريخ الحركة الوطنية 
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 د. مرجاني عبد القادر
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 م(أ.) إنجاز مذكرة تخرج

 علي قشاشني:د

 27 القاعة

 )م( الحكم الراشد وأخالقيات المهنة

 دة. توامة نعناعة

 13 القاعة

   الخميس

 لغة إنجليزية )أ م(

 أ. رخرور صالح

 تدرس عن بعد
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وحركات التحرر في إفريقيا  االستعمار

 )أ.م( وآسيا

   بوزكري مرواند.

 المدرج ج

 

المشرق اإلسالمي ما بين 

 )م( 08/15القرنين

 : بن سعيد جمالد

المدرج ج

  الثالثاء
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 : بن سعيد جمالد
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/ 1516الدولة العثمانية م ع بين 

 )م(1914

 سامر كريم: د

 28القاعة: 

العثمانية والمشرق العربي بين  الدولة

 )أ.م(1516/1914

 سامر كريم:د

 12 القاعة

 

 )أ.م( دراسة وتحليل نصوص تاريخية

 رواب بولفعة: أ

12 القاعة
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 13 القاعة
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28   القاعة
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28   القاعة
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 دة. توامة نعناعة
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    الخميس
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