
 

  

  التار%خ قسم         !لية العلوم �جتماعية و��سانيــــــــــة       خم�س مليانة–ا��يال�
 بو�عامة  جامعة

  م2022-2021 :الثا�يالسدا345       املقاومة وا�0ركة الوطنية تار%خ: تخصص    ماستر األولىتوقیت السنة 

  اإلثنني  األحد  السبت  الوقت/ اليوم

08:00-
09:00  

  
     محاضرة

 20 ق مطلع الجزائر في الفرنسي لالستعمار الثقاف�ة المقاومة 
  5م تاونزة/أ

     محاضرة
 20 ق مطلع الوطن�ة الحر/ة و.وادر الس�اس�ة المقاومة

  5م دراو0 /أ

09:00-
10:00  

  
     محاضرة

  المدني الح/م خالل االستعمار2ة الس�اسة 
  5م صالح سید0/أ

     03ف
 20مطلع الجزائر في الفرنسي لالستعمار الثقاف�ة المقاومة 

  45ق دراو0 /أ

     02ف
 الوطن�ة الحر/ة وأدب�ات نصوص في نقد�ة قراءة

  49ق ق<ال/أ

    01ف
 <حث حلقة

  42Bق فتاتة/ أ

10:00-
11:00  

  

   01ف
  المدني الح/م خالل االستعمار2ة الس�اسة

  45ق صالح سید0/أ

     02ف
 20 ق مطلع الوطن�ة الحر/ة و.وادر الس�اس�ة المقاومة

  45ق صحروا0/أ

     03ف
 20 ق مطلع الوطن�ة الحر/ة و.وادر الس�اس�ة المقاومة

  49 ق �غزر بن/ أ

     01ف
 الوطن�ة الحر/ة وأدب�ات نصوص في نقد�ة قراءة

  49ق ق<ال/أ

   02ف
 1945 غا�ة إلى الوطن�ة للحر/ة والف/ر2ة الس�اس�ة االتجاهات

  42Bق  عالم/أ

    03ف
 <حث حلقة

  42Bق فتاتة/ أ

 



11:00-
12:00  

  

   02ف
  المدني الح/م خالل االستعمار2ة الس�اسة

  45ق صالح سید0/أ

     01ف
 20 ق مطلع الوطن�ة الحر/ة و.وادر الس�اس�ة المقاومة

  45ق صحراو0 /أ

    01ف
 20 ق مطلع الجزائر في الفرنسي لالستعمار الثقاف�ة المقاومة

  49ق  قلفاF/ أ

     03ف
 الوطن�ة الحر/ة وأدب�ات نصوص في نقد�ة قراءة

  49ق ق<ال/أ

   03ف
 1945 غا�ة الى الوطن�ة للحر/ة والف/ر2ة الس�اس�ة االتجاهات

  42Bق عالم/ أ

   02ف
 <حث حلقة

  42Bق فتاتة/أ

12:00-
13:00  

  

   03ف
  المدني الح/م خالل االستعمار2ة الس�اسة

  45ق صالح سید0/أ

     محاضرة
  <حث حلقة

  5م د/اني/أ

     02ف
 20 ق مطلع الجزائر في الفرنسي لالستعمار الثقاف�ة المقاومة 

  49ق قلفاF/ أ

   01ف
  1945 غا�ة الى الوطن�ة للحر/ة والف/ر2ة الساس�ة االتجاهات 

  42B عالم /أ

13:00-
14:00  

  

  

  

  

     محاضرة
 1945 غا�ة إلى الوطن�ة للحر/ة والف/ر2ة الس�اس�ة االتجاهات

  5م عالم /أ

   02ف
 الفرنس�ة <اللغة تار2خ�ة نصوص

  49 ق حواس/أ

14:00-
15:00  

  

  

  

   محاضرة
 الوطن�ة الحر/ة وادب�ات نصوص في نقد�ة قراءة

  5م تونسي/أ

   03ف
 الفرنس�ة <اللغة تار2خ�ة نصوص

  49 ق حواس/أ

15:00-
16:00  

  : الوحدات االستكشاف�ة

  بن حجر/وساF االتصال أ : محاضرة -
  حواس/ال<عد الوحدو0 المغار.ي للحر/ة الوطن�ة الجزائر0 أ  :محاضرة-
  E-Learningَتحّمل هذه المحاضرات من موقع التعل�م عن <عد  -

  01ف
 الفرنس�ة <اللغة تار2خ�ة نصوص

  49 ق حواس/أ

  :التار2خ قسم



  

توقیت                                التار%خ قسم         !لية العلوم �جتماعية و��سانيــــــــــة            خم�س مليانة–ا��يال�
 بو�عامة  جامعة                                              

  م2022- 2021 الثا�يالسدا345  )م1830-1519(ا��زائر  ا�0ديث  تار%خ: تخصص السنة األولى ماستر

/ اليوم

  الوقت

08:00-
09:00  

09:00-
10:00  

10:00-
11:00  

11:00-
12:00  

12:00-
13:00  

13:00-
14:00  

14:00-
15:00  

                السبت

  األحد
     محاضرة

 المغار.�ة الجزائر2ة العالقات 
  والمشرق�ة

  43 ق سعیداني/ أ

      01ف
 الجزائر تار2خ أرشیف دراسة

 الحدیث
  43ق عمر2و0 /أ

     1ف
  وفعالیته الجزائر0  المجتمع
  43ق قلفاF/أ

   01ف
 .�ةاألور  الجزائر2ة العالقات 

  43ق عمر2و0 /أ

   01ف
 المغر.�ة الجزائر عالقات 

 والمشرق�ة
  43 ق عمر2و0 /أ

     محاضرة
 االقتصاد0 الجزائر تار2خ
  43ق قلفاF/أ

  

  اإلثنني
     محاضرة

 .�ةاألور  الجزائر2ة العالقات
  43 ق فكایر/ أ

     01ف
 االقتصاد0 الجزائر تار2خ
  43 ق عمر2و0 /أ

        1ف
 الجزائر التار2خ في قضا�ا

  العثماني
  43 ق طیبي/أ

     محاضرة
 وفعالیته الجزائر0  المجتمع

1 
  43 ق عمر2و0 /أ

       محاضرة
 الجزائر تار2خ في قضا�ا

 العثماني
  43ق محرز/أ

     1ف
 <العثمان�ة تار2خ�ة نصوص 

  43ق محرز/أ    

     محاضرة
 الجزائر تار2خ أرشیف دراسة

 الحدیث
  43ق  محرز/أ

  :التار%خ قسم

دّرس عن Pعد، ال3N ستكشافية � ا0Iاضرات (: مالحظة هامة
ُ
  )E-learning  من املوقع حاضرةالم لمّ حتُ ت

  قلفاط/أ.. تواصل الحضار� بین الجزائر والعالم العر	ي اإلسالميال -:  محاضرة - 01

   بن ]�ر/أ..  وسائط �تصال - : محاضرة - 02

  

  

 



  

توقيت                                شعبة التار%خ         ــــة!لية العلوم �جتماعية و��سانيــــــ         خم�س مليانة–ا��يال�
 بو�عامة  جامعة                                              

  م2022-2021 الثا�يالسدا345        جنوب ال0aراء إفر%قياتار%خ : تخصص        ماستر األولىالسنة 

-08:00  الوقت/ اليوم
09:00  

09:00-
10:00  

10:00-
11:00  

11:00-
12:00  

12:00-
13:00  

13:00-
14:00  

14:00-
15:00  

                السبت

  األحد
    محاضرة

 والثقاف�ة العلم�ة الح�اة   
  إفر2ق�ا غرب في

  51ق شع<اني

    1ف
                والثقاف�ة العلم�ة الح�اة
         إفر2ق�ا غرب في

  51ق شع<اني/أ

     محاضرة
 إمبراطور2ة تار2خ  

 ومملكتي المونوموتا<ا
 الكونغو

  51ق  سل�ماني/ أ

   01ف
 إمبراطور2ة تار2خ  

 ومملكتي المونوموتا�ا
 الكونغو

  51ق  سل�ماني/ أ

   محاضرة
 في ال<حث ة�منهج     

  التار2خ
  51ق بتقة/أ

   01ف
 في ال<حث منهج�ة     

  التار2خ
  51ق شع<اني/أ

   محاضرة
 إفر2ق�ا تار2خ درامص  

 في الصحراء جنوب
  والحدیثة الوسطى العصور
  51ق بتقة/أ

  اإلثنني

    محاضرة
 إفر2ق�ا في اإلسالم انتشار  

 الوسطى الصحراء جنوب
  والحدیثة

  51ق شع<اني/أ

    1ف
 في إفر2ق�ا تار2خ مصادر  

  والحدیثة الوسطى العصور
  51ق شع<اني/أ

    1ف
 في اإلسالم انتشار  

 الصحراء جنوب إفر2ق�ا
  والحدیثة الوسطى

  51ق  سل�ماني/أ

          01ف
                       <اللغة تار2خ�ة نصوص

                 الفرنس�ة
  51ق حدادو/أ

 01ف
 األشنتي إمبراطور2ة تار2خ

  و.وغندا
  51ق  سل�ماني/أ

    محاضرة
 األشنتي إمبراطور2ة تار2خ

  و.وغندا
  51ق سل�ماني/أ

  

  :التار%خ قسم

دّرس عن Pعدال3N  الستكشاف�ةاا0Iاضرات (: مالحظة هامة
ُ
  )E-learning  من املوقع حاضرةالم لمّ حتُ ، ت

  شعبا�ي/أ.. دراسة شخص�ات إفر�ق�ة -:  محاضرة - 01

   بن ]�ر/أ..  وسائط �تصال - : محاضرة - 02

  

 


