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  (M1) الثانیةا�فعة  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  التارخيقسم 

�ركة الوطنية: تخصص 01ماس��و	� � سنة ال   � تار!خ املقاومة وا
  التوق/ت  املواد   أ�*م  طبیعة &م��ان

  
  

  
  ٕام��ان 
  حضوري

  
  

  

 م19رن قال العسكر!ة () الوطنية املقاومة  �13/02/2022حد 

 تاونزة/أ

14:00-15:00  

�ملة  814/02/2022ثن6ن � ا�@زائر ع=� الفر;سية ا

�راوي /أB 

14:00-15:00  

 التار!خية املدارس  15/02/2022الثالثاء 

 دراوي /أ

14:00-15:00  

�كم Mستعمار!ة خالل السياسة  �16/02/2022رIعاء � العسكري  ا

 حمري /أ

14:00-15:00  

 املقاومة الوطنية تار!خ مصادر  17/02/2022 ا�QمPس

 تو;STU/أ

14:00-15:00  

 املوقف الدو	) من احتالل ا�@زائر  20/02/2022 �حد

  تو;STU/أ
14:00-15:00  

  
  6سلمي

  أ�عامل 
  

ا�Qرائط علم  821/02/2022ثن6ن   

  معيوف/أ

14:00-15:00  

  لغة أجن]ية  22/02/2022الثالثاء 

̀ية(  )فر;سية+إنجل6

14:00-15:00  

حوالت  23/02/2022 �رIعاء   Mحتالل خالل Mجتماعية الت

 سيدي صا�i/أ

14:00-15:00  
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  (M1) الثانیةا�فعة  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول       

  قسم التارخي                                         

�ديث: تخصص  01ماس�� �و	�سنة ال      � تار!خ ا�@زائر ا
  التوق/ت  املواد   أ�*م  &م��انطبیعة 

  
  

  ٕام��ان 
  حضوري

  
  

  

حر!ة  �13/02/2022حد   املؤسسة العسكر!ة الm�ية والب

  عمر!وي /أ

14:00-15:00  

�ديث  814/02/2022ثن6ن � مصادر تار!خ ا�@زائر ا

حرز /أ   م

14:00-15:00  

�لية () ا�@زائر  15/02/2022الثالثاء p8دارة املركز!ة وا 

  سعيدا;ي/أ

14:00-15:00  

حوالت الكm�ى () غرب املتوسط  �16/02/2022رIعاء   الت

  فuاير/أ 

14:00-15:00  

حث التار!v)  17/02/2022 ا�QمPس  تقنيات الب

  فلوح/أ

14:00-15:00  

-1519ور النظام السياSTy () ا�@زائر تط  20/02/2022 �حد

م1830  

  عمر!وي /أ

14:00-15:00  

  6سلمي        
  أ�عامل

  

التواصل ب6ن ا�@زائر وإفر!قيا جنوب   821/02/2022ثن6ن 

 ال~�راء

  عثما;ي/أ

14:00-15:00  

�ديث  22/02/2022الثالثاء � تار!خ أور�ــا ا

  قلفاط/أ
14:00-15:00  

 �جن]يةلغة ال  23/02/2022 �رIعاء

حرز /أ   م
14:00-15:00  
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  (M1) الثانیةا�فعة  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول         

  قسم التارخي                                        

  تار!خ إفر!قيا جنوب ال~�راء: تخصص   01ماس�� �و	�سنة ال
  التوق/ت  املواد   أ�*م  طبیعة &م��ان

  
  

  ٕام��ان 
  حضوري

  
  

  

م7قبل ق إفر!قياتار!خ شرق   �13/02/2022حد   

  سليما;ي/أ

14:00-15:00  

 دراسة نقدية ملصادر  814/02/2022ثن6ن 

�راء () العصور القديمة/ج إفر!قياتار!خ  B  

  حدادو/أ

14:00-15:00  

حث () التار!خ  15/02/2022الثالثاء   من�@ية الب

  بتقة/ أ

14:00-15:00  

 ال~�راء القديمة/ج إفر!قيامصادر تار!خ   �16/02/2022رIعاء 

 حدادو/أ

14:00-15:00  

 إفر!قياقبل التار!خ ()  ��اية ما إ	�مدخل   17/02/2022 ا�QمPس

�راء/جB 

  بوطPش/أ

14:00-15:00  

  إفر!قياتار!خ وسط وغرب   20/02/2022 �حد

م7قبل ق  

  شعبا;ي/ أ

14:00-15:00  

  
  6سلمي 
  أ�عامل

  

الطبيعية إفر!قياجغرافية   821/02/2022ثن6ن   

  بن �@ر/أ

14:00-15:00  

  لغة أجن]ية  22/02/2022الثالثاء 

  حدادو/أ
14:00-15:00  

حث  23/02/2022 �رIعاء   حلقة الب

  شعبا;ي/أ
14:00-15:00  

  


