
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 
 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 

 السادسةالحصة 

 17: 00إلى  15: 30من 

 األحد

 )م( العالم العربي المعاصر

 أ. صالح جلول

 02قاعة المكتبة 

 تاريخ الجزائر الثقافي )أ م(

 دحام الحاج: أ

 02قاعة المكتبة 

 

 تقنية البحث )أ م(منهجية و

 أ: سبقاقي مسعودة

 02قاعة المكتبة 

 )م( النهضة األوربية

 سامر كريم .د

 02المكتبة  قاعة

 منهجية و تقنية البحث

 التاريخي )م( 

 يزير جمال أ.

 02قاعة المكتبة 

 االثنين

تاريخ الجزائر الحديث ما بين 

 )م( م19-16 ينالقرن

 عطلي محمد األمين أ.

 02قاعة المكتبة 

 )م( مصادر تاريخ الجزائر

 قشاشني علي: د

 02قاعة المكتبة 

 تاريخ الجزائر الثقافي )م(

 مرجاني عبدالقادرد: 

 02قاعة المكتبة 

   

  الثالثاء

تاريخ الجزائر الحديث ما بين 

 )أ م( م19-16 ينالقرن

 أ. عطلي محمد األمين

 02قاعة المكتبة 

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 )م( واألندلس

 أ: صالح جلول

 02قاعة المكتبة 

 تاريخ و حضارة المغرب القديم 

 )أ م(

 د:  توامة نعناعة

 02قاعة المكتبة 

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 )أ م( واألندلس

 صالح جلول : أ

 02قاعة المكتبة 

تاريخ و حضارة المغرب القديم 

 )م(

 د: توامة نعناعة

 02قاعة المكتبة 

  األربعاء

 )م(جغرافيا بشرية 

 أ: سطمبول محمد األمين

 يدرس عن بعد

 م(أ ) إنجليزيةلغة 

 لبتر فاطمةأ: 

 عن بعديدرس 

   



 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 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( العربي المعاصر العالم

 أ. صالح جلول

 02قاعة المكتبة 

 

 تقنية البحث )أ م(منهجية و

 أ: سبقاقي مسعودة

 12قاعة ال

 تاريخ الجزائر الثقافي )أ م(

 دحام الحاج: أ

 12قاعة ال

 )م( النهضة األوربية

 سامر كريم .د

 02قاعة المكتبة 

 منهجية و تقنية البحث 

 التاريخي )م(

 يزير جمال أ.

 02المكتبة  قاعة

 االثنين

تاريخ الجزائر الحديث ما بين 

 )م( م19-16 ينالقرن

 أ.عطلي محمد األمين

 02قاعة المكتبة 

 )م( مصادر تاريخ الجزائر

 قشاشني علي: د

 02قاعة المكتبة 

 تاريخ الجزائر الثقافي )م(

 د: مرجاني عبدالقادر

 02قاعة المكتبة 

   

 الثالثاء

بين تاريخ الجزائر الحديث ما 

 )أ م( م19-16 ينالقرن

 أ. عطلي محمد األمين

 27قاعة ال

 تاريخ و حضارة المغرب القديم 

 )أ م(

 د:  توامة نعناعة

 27القاعة 

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 )م( واألندلس

 أ: صالح جلول

 02قاعة المكتبة 

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 )أ م( واألندلس

 صالح جلول : أ

 27 القاعة

 

 تاريخ و حضارة المغرب القديم )م(

 د: توامة نعناعة

 02قاعة المكتبة 

  األربعاء

 )م(جغرافيا بشرية 

 أ: سطمبول محمد األمين

 يدرس عن بعد

 

 م(أ ) إنجليزيةلغة 

  لبتر فاطمةأ: 

 يدرس 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( العالم العربي المعاصر

 أ. صالح جلول

 02قاعة المكتبة 

 تقنية البحث )أ م(منهجية و

 سبقاقي مسعودةأ: 

 29قاعة ال

 تاريخ الجزائر الثقافي )أ م(

 دحام الحاج: أ

 29قاعة ال

 

 )م( النهضة األوربية

 سامر كريم .د

 02قاعة المكتبة 

 منهجية و تقنية البحث

 التاريخي )م( 

 يزير جمال أ.

 02قاعة المكتبة 

 االثنين

تاريخ الجزائر الحديث ما بين 

 )م( م19-16 ينالقرن

 محمد األمينعطلي  أ.

 02قاعة المكتبة 

 )م( مصادر تاريخ الجزائر

 قشاشني علي: د

 02قاعة المكتبة 

 تاريخ الجزائر الثقافي )م(

 د: مرجاني عبدالقادر

 02قاعة المكتبة 

   

  الثالثاء

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 )أ م( واألندلس

 صالح جلول : أ

 29قاعة ال

تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 )م( واألندلس

 أ: صالح جلول

 02قاعة المكتبة 

تاريخ الجزائر الحديث ما بين 

 )أ م( م19-16القرن 

 ورنوغي الناصرأ. 

 13قاعة ال

 تاريخ و حضارة المغرب القديم 

 )أ م(

 د:  توامة نعناعة

 13قاعة ال

 تاريخ و حضارة المغرب القديم )م(

 د: توامة نعناعة

 02قاعة المكتبة 

  األربعاء

 جغرافيا بشرية )م(

 أ: سطمبول محمد األمين

 يدرس عن بعد

  

 م(أ ) إنجليزيةلغة 

 لبتر فاطمةأ: 

 يدرس عن بعد

 


