
 ماستر األولىالسنة توقيت 
 نيةـالمقاومة و الحركة الوطالتخصص: 

2017-2018  
 المادة الفوج اليوم الوقت االستاذ القاعة

14:00-12:30 صحراوي 49  الحملة العسكرية الفرنسية               محاضرة االثنين 

أ/ صحراوي(1830على الجزائر )   

11:00-09:30 عـالـم 49   محاضرة االثنين 

 19لمقاومة الوطنية العسكرية قا
 

 أ / عـالـم

 محاضرة االحد 09:30-08:00 عالم 49
 

ي الموقف الدولي من االحتالل الفرنس

 للجزائر

 عالمأ/

11:00-09:30 تاونزة 49   محاضرة األحد 

السياسة االستعمارية الفرنسية في 
 الجزائر خالل الحكم العسكري

 أ/ تاونزة 

94 12:30-11:00 تونسي    محاضرة االثنين 

مصادر تاريخ المقاومة الوطنية خالل 
 أ/تونسي     19القرن 

12:30-11:00 دراوي 49  المدارس التاريخية محاضرة األحد 
 

 أ/ دراوي

 سيدي صالح 49
 

12:30-14:00  محاضرة األحد 
 

الل التحوالت االجتماعية في الجزائر خ
 فترة االحتالل الفرنسي

 أ/ سيدي صالح

14:00-12:30 بن حجر 49  علم الخرائط محاضرة األربعاء 
 أ/ بن حجر

 سيدي صالح 49
 

14:00-15:30 جـميع  األربعاء 
 األفواج

 لغة أجنبية)الفرنسية(
 أ/ سيدي صالح

 



 لول االالسنة توقيت 

 ج/الصحراء إفريقيا ر تاريخماست التخصص: 

7201 - 8201  

 المادة الفوج اليوم الوقت االستاذ القاعة
ب24 لخميسا 30: 09-00: 11 سليماني   تاريخ شرق افريقيا قبل محاضرة 

 القرن السابع ميالدي

 أ/سليماني يوسف

ب42 ا غرب افريقي وسط وتاريخ  محاضرة األحد 12:30-14:00 شعباني 
 قبل القرن السابع ميالدي

 أ/شعباني نورالدين
ب42 نثني اال 00: 11-30: 12 حدادو  مصادر تاريخ افريقيا  محاضرة 

ج/الصحراء في العصور 
 القديمة

 أ/حدادو يوغرطة
ب42 نثني اال 12:30-14:00 حدادو  مدخل الى نهاية ماقبل التاريخ  محاضرة 

 في افريقيا ج/الصحراء
 يوغرطة حدادو

ب42 11:00-09:30 حدادو   دراسة نقدية لمصادر تاريخ محاضرة  األحد 
 افريقيا ج/الصحراء

حدادوأ/   
ب42  قضايا منهجية محاضرة  االنثني  08:00-09:30 بتقة 

بتقة أ/  
ب42 ةجغرافية افريقيا الطبيعي محاضرة السبت 14:00-15:30 معيوف   

 أ/معيوف
ب42 اضرةمح األحد 14:00-15:30 شعباني   حلقة البحث 

 شعباني
ب42  حدادو 

 
14:00-15:30 ادو حد لغة اجنبية)الفرنسية( محاضرة االثنين   

 



               عام تاريخليسانس   الثالثةالسنة محاضرات توقيت 
   2017-2018 

 املادة الفوج اليوم الوقت االستاذ القاعة

5م 11:00-09:30 شتوان  ينتاريخ الحركة الوطنية ب محاضرة السبت   

(1919-1954)  

شتواند.  

5م  القرنيناملشرق اإلسالمي مابين  محاضرة السبت  11.00:12.30  عثماني 

 م(8-15)

 أ/عثماني

5م  قضايا عربية معاصرة محاضرة األربعاء  11.00:12.30  فتاتة 

 فتاتة

5م 03:09-00:08 بلعريبي   االستعمار وحركات محاضرة الثالثاء 

(19-16التحرر في افريقيا واسيا )   

 بلعريبيأ/

5م 11:00-09:30 سيدي صالح  التاريخيةدراسة نقدية للكتابات  محاضرة األحد   

سيدي صالح    أ/  

5م  أوربا واألمريكيتان في الفترة املعاصرة محاضرة األحد 11.00:12.30 وابل 

.وابلأ/  

5م 03:09-00:08 شعباني   تاريخ افريقيا جنوب الصحراء محاضرة االثنين 

5م 11:00-09:30 بن يغزر   في  تاريخ الفكر االجتماعي والسياس ي محاضرة االربعاء 

املعاصرةالفترة   

5م 302.1:0041: مداني   الحوكمة وأخالقيات المهنة محاضرة الثالثاء 

5م 03:15-00:14 بعارسية   فرنسية محاضرة االحد 

03:15-00:14 زيان بوزيان 49  انجليزية محاضرة االحد 

 



 ليسانس عام تاريخ نيةالثاالسنة توقيت محاضرات 

2017-2018  

 المادة الفوج اليوم الوقت االستاذ القاعة
المعاصرتاريخ الجزائر الثقافي الحديث و  محاضرة السبت 09:30-08:00 فلوح 5م  

 أ.فلوح
5م 11:00-09:30 زرقوق    محاضرة الثالثاء 

 صدر االسالم والدولة االموية

 أ.زرقوق

5م ادوحد   09:30-11:00  تاريخ وحضارة المغرب القديم  محاضرة االثنين 

 أ.حدادو 

5م 12:30-11:00 قدومة   منهجية وتقنية البحث محاضرة الثالثاء 

 قدومة

5م 12:30-11:00 طيبي   المغرب العربي الحديث محاضرة االثنين 
 طيبي 

5م 14:00-12:30 زرقوق    اوربا في العصور الوسطى محاضرة االربعاء 

زرقوق   

5م   العالم المعاصر محاضرة االربعاء 09:30-08:00 تاونزة 

تاونزة   

5م 14:00-12:30 بن يغزر   فلسفة التاريخ محاضرة االثنين 

 بن يغزر

5م 3051:-0041: بن حجر   جغرافيا طبيعية محاضرة االربعاء 

 بن حجر

5م 3051:-0041: بن سعيد   فرنسية محاضرة االثنين 

 بن سعيد

بوزيانزيان  49  :0041-:3051  انجليزية محاضرة االثنين 

 بوزيان

 



 الظاهرة االستعمارية( ) تاريخ ماستر نيةالثاالسنة 

2017 - 2018  

 املادة الفوج اليوم الوقت االستاذ القاعة

ب24 ربعاءالا 08:00-09:30  حواس   املغرب العربي املعاصر محاضرة 

 حواسأ/

ب42 خميسال 09:30-11:00 تونس ي   املشرق العربي املعاصر محاضرة 

تونس يأ/  

ب 42 اءعلربا 11:00-12:30 بن يغزرا   الصراع العربي الصهيوني محاضرة 

 بن يغزر أ/

ب 42 افكاير  -الصراع البحري العثماني محاضرة الخميس 14:00-12:30

رأ/فكاي          االسباني   

ب 42 امعيوف  ةاالتحادات االقليمية والعومل محاضرة الخميس 12:30-11:00  

معيوفأ/  

ب42 اسيدي صالح  ربعاءالا 11:00-09:30  قضايا منهجية محاضرة 

 أ/ سيدي صالح

ب  42  لغة اجنبية)الفرنسية( محاضرة الخميس 14:00-15:30 بن سعيد 

49ق  لغة اجنبية )االنجليزية( محاضرة الخميس 14:00-15:30 زيان بوزيان 

 



 حديث ومعاصر تاريخ ماستر نيةالثاالسنة توقيت 

7201 - 8201  

 المادة الفوج اليوم الوقت االستاذ القاعة
94  تاريخ الجزائر المعاصر    محاضرة االربعاء 09:30-11:00 تلمساني 

 تلمساينأ/

5م  تاريخ الثورة الجزائرية محاضرة السبت 12:30-14:00 شتوان 

 

شتوانأ/  

 

ربي الحديثـالمشرق الع محاضرة الخميس 09:30-11:00 دكاني 45  
 

دكانيأ/  

ربية معاصرةـقضايا ع محاضرة االربعاء 09:30-11:00 تاونزة 49  
 

 أ/تاونزة محفوظ

يتاريخ الجزائر الثقاف إلىمدخل  محاضرة السبت 08:00-09:30 فلوح 49  

 

 قبال

ربعاءاال 12:30-14:00 محرز 45 تاريخ الجزائر  إلىمدخل  محاضرة 

 االقتصادي

 محرز

  قضايا منهجية محاضرة االربعاء 14:00-15:30 دوحة 45

 د دوحة

94 12:30- معيوف   -  االتحادات اإلقليمية والعولمة محاضرة السبت 11:00

 معيوف

05م )الفرنسية(أجنبيةلغة  محاضرة الخميس 14:00-15:30 بن سعيد   

حاضرةم الخميس 14:00-15:30 زيان بوزيان 49 )االنجليزية( أجنبيةلغة    

 



 ماستر األولىالسنة توقيت 

 (1830-1518تاريخ الجزائر الحديث )التخصص: 

2017-2018  

 المادة الفوج اليوم الوقت االستاذ القاعة

 
09:30--00:08 فكاير 49 لخميسا   محاضرة 

 

سط التحوالت الكبرى في غربي المتو

 وانعكاساته على بالد المغرب

فكاير/أ  

12:30-11:00 محرز 49 ربعاءاال  رةمحاض    
النظام السياسي وتطوره في الجزائر 

(1519-1830) 
 

 

 أ محـرز

09:30-08:00 سعيداني 49   محاضرة الثالثاء 
اإلدارة المركزية والمحلية في 

 الجزائر
 

 وظـسعيداني محفأ/ 

 

11:00-09:30 عمريوي 49 ثالثاءال   محاضرة 
 

 
 المؤسسة العسكرية

 البرية والبحرية
 

 عمريوي أ/      

11:00-09:30 طيبي 45  مصادر تاريخ محاضرة األربعاء 
 الجزائر الحديث

 

 طيبيأ/ 

11:00-09:30 فكاير 49   محاضرة الثالثاء 

 تقنيات البحث التاريخي
 

فكايرأ/   

09:30-08:00 قلفاط 45  تاريخ أوروبا الحديث محاضرة األربعاء 
 أ/ قلفاط

12:30-11:00 بتقة 49  الخميس 
 

ب ئر وإفريقيا جنوالتواصل بين الجزا محاضرة
 الصحراء
 أ/بتقة

 سيدي صالح 49
 

14:00-15:30 جـميع  األربعاء 
 األفواج

)الفرنسية(أجنبيةلغة   
 أ/ سيدي صالح

 


