
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 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

 األقصى تاريخ المغرب

 )م( المعاصر 

 بوزكري مروان: د

 13القاعة 

 منهجية البحث التاريخي

 )أ.م( وتقنياته 

 يزير جمال أ.

 13القاعة 

 اريخ الجزائر المعاصر )م(ت

  : شرويك محمد األميند

 13القاعة 

 تاريخ الجزائر المعاصر )أ.م(

  شرويك محمد االمين .د

 13القاعة 

 المعاصر )م( موريتانياتاريخ 

 يزير جمال أ:

 13القاعة 
 

  اإلثنين

 )م( نصوص تاريخية

 ميلق عبد القادرال د.

 12القاعة 

 منهجية البحث التاريخي 

 )م( وتقنياته

 قشاشني علي .د

 12القاعة 

 المعاصر )أ.م( موريتانياتاريخ 

 يزير جمال أ.

 12القاعة 

 )أ.م( نصوص تاريخية

 ميلق عبد القادرالد.

 12القاعة 

 

  الثالثاء

 تاريخ تونس المعاصر )م(

 : مايدي كمالد

 13قاعة 

 تاريخ تونس المعاصر)أ.م(

 مايدي كمال.د

 27قاعة 

 العالم المعاصرتاريخ 

مايدي كمال: د

 12قاعة 

 تاريخ المغرب االقصى المعاصر)أ.م(

 أ. زرارقة علي

 27قاعة 

 

  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

تاريخ المغرب األقصى 

 )م( المعاصر

 بوزكري مروان: د

 13القاعة 

 تاريخ الجزائر المعاصر )أ.م(

 .شرويك محمد االميند

 27قاعة ال

 اريخ الجزائر المعاصر )م(ت

 : شرويك محمد األميند

 13القاعة 

 منهجية البحث التاريخي

 )أ.م( وتقنياته 

 أ: يزير جمال
 29القاعة 

 المعاصر )م( موريتانياتاريخ 

 أ: يزير جمال

 13القاعة 
 

  االثنين
 )م( نصوص تاريخية

 ميلق عبد القادرال د.

 12القاعة 

 منهجية البحث التاريخي 

 )م( وتقنياته

 قشاشني علي .د

 12القاعة 

 )أ.م( نصوص تاريخية

 ميلق عبد القادرال د.

 02المكتبة قاعة 

 المعاصر )أ.م( موريتانياتاريخ 

 أ.يزير جمال

 02المكتبة قاعة 

 

  الثالثاء

 تاريخ تونس المعاصر )م(

 : مايدي كمالد

 13قاعة 

 تاريخ المغرب االقصى المعاصر

 )أ.م(

 أ. زرارقة علي

28 القاعة 

 العالم المعاصرتاريخ 

مايدي كمال: د

 12قاعة 

 )أ.م( تاريخ تونس المعاصر

 مايدي كمال  .د

12 القاعة 

 

   الخميس

 لغة إنجليزية )أ م(

 أ. رخرور صالح

 تدرس عن بعد

   


