
2017 - 2016م                    توقيت السنة الثالثة تاريخ عا
القاع

ة�
الستاذ الوقت اليوم الفوج المادة

4م شتوان 11:00-09:30 السبت محاضرة ممممم مممممم
-1919مممممممممم(

1954)
د.شتوان نظيرة

49 قبال 14:00-12:30 السبت 01
51 تلمسان 14:00-12:30 السبت 02
49 تلمسان 15:30-14:00 السبت 03
45 عال 09:30-08:00 الثني 04
51 شتوان 14:00-12:30 السبت 05
49 عثماني 11:00-09:30 الثنين محاضرة

مممممم مممممممم
م)15-8ممممم ممممممم(
أ/عثماني

42 ب عثمان 11:00-09:30 الثلثء 01
54 زرقوق 11:00-09:30 الثلثء 02
54 زرقوق 11:00-09:30 الدحد 03
43 صرصاق 12:30-11:00 الثني 04
53 حاتيت 12:30-11:00 الثلثء 05
49 طيبي 11:00-09:30 الربعاء محاضرة

مممممم مممممم
-1516مممممم ممم         (

1840)
أ.طيبي

42ب عمريوي 14:00-12:30 الثني 01
51 قبال 12:30-11:00 الثني 02
54 تونسي 15:30-14:00 الثلثء 03

42 ب تونسي 12:30-11:00 الثلثء 04
53 طيب 14:00-12:30 الميس 05
49 صحراوي 14:00-12:30 الثلثاء محاضرة الستعمار وحركات

مممممم مم ممممممم 
19-16ممممم ( )

م/مممممم 

43 صحراوي 12:30-11:00 الثلثء 01
53 1ت ج 14:00-12:30 الربعاء 02
45 صحراوي 11:00-09:30 الميس 03
51 صحراوي 14:00-12:30 الميس 04
43 1تج  09:30-08:00 الربعاء 05

05م فكاير 12:30-11:00 الحد محاضرة منهجية وتقنية البحث
53أ/فكاير قلفاط 09:30-08:00 الدحد 01

42 ب صحراوي 15:30-14:00 الثلثء 02
51 عثمان 14:00-12:30 الثني 03
43 حاتيت 11:00-09:30 الثلثء 04
51 حاتيت 15:30-14:00 الثني 05
49 بعارسية 14:00-12:30 الحد محاضرة

ممممم مممممممممممم مم
الفترة المعاصرة

أ/بعارسية

43 دوكان 15:30-14:00 الميس 01
42 ب سيدي صال 14:00-12:30 الميس 02
53 بلعريب 15:30-14:00 الميس 03
51 1تج  15:30-14:00 الربعاء 04
51 سيدي صال 11:00-09:30 الميس 05
49 شعباني 12:30-11:00 الربعاء محاضرة ممممم ممممممم مممم

الصحراء
49 بن يغزر 09:30-08:00 الثنين محاضرة ممممم ممممم ممممممممم

مممممممم مم مممممم
المعاصرة

49 معيوف 12:30-11:00 الخميس محاضرة مخاطر المخدرات



5م بعارسية 15:30-14:00 الحد // فرنسية
49 وسل 09:30-08:00 الحد // انجليزية

مالسنة الثانية تاريخ عا
2016 - 2017

القاع
ة�

الستاذ الوقت اليوم الفوج المادة

5م فلوح 09:30-08:00 السبت محاضرة تريخ الزائر الثقاف الديث والعاصر
42Bأ.فلوح فلوح 11:00-09:30 السبت 01

43 عمريوي 15:30-14:00 السبت 02
43 بعارسية 14:00-12:30 السبت 03
53 قلفاط 11:00-09:30 الثلثء 04
51 عمريوي 11:00-09:30 السبت 05
49 قبال 11:00-09:30 السبت 06
51 قلفاط 14:00-12:30 الدحد 07
43 بعارسية 12:30-11:00 الدحد 08
49 زرقوق 09:30-08:00 الحد محاضرة

صدر السلم والدولة الموية
م.ممممم 

53 زرقوق 14:00-12:30 الثلثء 01
42B حاتيت 09:30-08:00 الثلثء 02
51 حاتيت 09:30-08:00 الثني 03
43 صرصاق 09:30-08:00 الثلثء 04
49 زرقوق 15:30-14:00 االدحد 05
54 سرساق 14:00-12:30 الثلثء 06
43 صرصاق 09:30-08:00 الثني 07
49 سرساق 15:30-14:00 الثلثء 08

5م حدادو 11:00-09:30 الثنين ممممم مممممم مممممم مممممممحاضرة
42B م.ممممم فراح 15:30-14:00 الدحد 01

42B معوشي 14:00-12:30 الدحد 02
42 ب خالفي 15:30-14:00 السبت 03
43 فراح 12:30-11:00 السبت 04
53 فراح 15:30-14:00 السبت 05
45 دحدادو 14:00-12:30 الدحد 06
54 دحدادو 12:30-11:00 الدحد 07
43 دحدادو 15:30-14:00 الدحد 08

5م فتاتة 09:30-08:00 الربعاء محاضرة منهجية وتقنية البحث

أ.فتاتة الميلود

42B فلوح 14:00-12:30 السبت 01
53 سيدي صال 11:00-09:30 الربعاء 02

42B فتاتة 11:00-09:30 الدحد 03
43 قدومة 15:30-14:00 الثلثء 04
51 سرساق 11:00-09:30 الثلثء 05
51 قدومة 09:30-08:00 الثلثء 06
43 فتاتة 11:00-09:30 الربعاء 07
53 فتاتة 12:30-11:00 الربعاء 08

05م عمريوي 12:30-11:00 الثني محاضرة الغرب العرب الديث
42أ/عمريوي ب عمريوي 12:30-11:00 السبت 01

43 بعارسية 11:00-09:30 السبت 02
42 ب بليلة 11:00-09:30 الثلثء 03
51 فكاير 11:00-09:30 الدحد 04
51 1تج  11:00-09:30 الربعاء 05



54 طيب 12:30-11:00 الربعاء 06
54 ب عال 14:00-12:30 الدحد 07
45 1تج  09:30-08:00 االثلثء 08

5م عثماني 12:30-11:00 الثلثاء محاضرة اوربا في العصور الوسطى

5م دوكاني 14:00-12:30 الربعاء محاضرة العالم المعاصر

05م بن يغزر 14:00-12:30 الثنين محاضرة فلسفة التاريخ

5م بن حجر 15:30-14:00 الربعاء محاضرة جغرافيا طبيعية
49 15:30-14:00 الثنين // فرنسية

42 ب� 15:30-14:00 // // انجليزية



توقيت السنة الثانية ماستر دراسات افريقية
2016 - 2017

القاع
ة�

الستاذ الوقت اليوم الفوج المادة

45 بتقة 12:30-11:00 الثلثاء محاضرة ممممممم ممممممممم
 ممممممم مم ممممممم

ابراهيم بتقة/
53 بتقة 14:00-12:30 الدحد 01
51 زواوي 09:30-08:00 السبت 02

04م فراح 14:00-12:30 السبت محاضرة مممممم مممممم مم مم
الحتلل الروماني

أ/فراح
42 ب خالفي جيلة 09:30-08:00 السبت 01
53 فراح 12:30-11:00 الدحد 02

45 ممممممم
يوسف

12:30-11:00 السبت محاضرة حركات التحرر في افريقيا
أ/سليماني يوسف

45 تونسي 12:30-11:00 الثلثء 01
53 بتقة 15:30-14:00 الدحد 02
45 شعباني 09:30-08:00 الربعاء محاضرة  مممممم مممممم

42أ/شعباني نور الدين ب� بتقة 12:30-11:00 الحد 01
43 سليماني 14:00-12:30 الحد 02

05م م/ممممممم
يوسف

11:00-09:30 الحد محاضرة ممممممم ممممممممم
 مممممممم

05م 12:30-14:00 مممم الثلثاء محاضرة افرقيا واوربا
45 شعباني 12:30-11:00 الثنين محاضرة مصادر التاريخ الفريقي

05م بليلة 15:30-14:00 الحد محاضرة ممممممممم ممممممممم
والعولمة

49 سيدي صالح 14:00-12:30 الربعاء (ممم مممممم(مممممممممحاضرة
42 ب� السعيدي 15:30-14:00 الثنين (ممم مممممم (مممممممممممحاضرة



توقيت السنة الثانية ماستر تاريخ حديث ومعاصر
2016 - 2017

القاع
ة�

الستاذ الوقت اليوم الفوج المادة

49 تلمساني 12:30-11:00 السبت محاضرة

           ممممم ممممممم
ممممممم 

أ/تلمسان بن يوسف

42 ب مرز 14:00-12:30 الربعاء 01
42 ب بن يغزر 12:30-11:00 الثني 02
49 بن يغزر 09:30-08:00 الربعاء 03

45 شتوان 14:00-12:30 السبت محاضرة تاريخ الثورة الجزائرية
شتوان نظيرةأ/

 

42 ب عال 11:00-09:30 الثني 01
45 شتوان 15:30-14:00 السبت 02
53 قبال 15:30-14:00 السبت 03
49 فكاير 14:00-12:30 الخميس محاضرة المشرق العربي الحديث 

51أ/عبد القادر فكاير طيب 15:30-14:00 // 01
43 فكاير 15:30-14:00 // 02
51 صحراوي 12:30-11:00 // 03

05م تاونزة 11:00-09:30 الخميس محاضرة قضايا عربية معاصرة
43أ/تاونزة محفوظ تاونزة 12:30-11:00 // 01

42 ب� محرز 12:30-11:00 // 02
45 تاونزة 15:30-14:00 // 03
45 بليلة 09:30-08:00 الحد محاضرة المغرب العربي المعاصر
45 محرز 11:00-09:30 الربعاء مممم ممم ممممم ممممممممحاضرة

الثقافي
49 قلفاط 12:30-11:00 الثلثاء مممم ممم ممممم ممممممممحاضرة

القتصادي
05م دوحة 12:30-11:00 الربعاء محاضرة قضايا منهجية

45 حماتيت 15:30-14:00 الثلثاء محاضرة ممممممممم ممممممممم
والعولمة

49 سيدي صالح 09:30-08:00 الخميس (ممم مممممم(مممممممممحاضرة
42 ب� وسل 15:30-14:00 الثنين (ممم مممممم (مممممممممممحاضرة



توقيت السنة الثانية ماستر دراسات افريقية
2016 - 2017

القاع
ة�

الستاذ الوقت اليوم الفوج المادة

45 بتقة 12:30-11:00 الثلثاء محاضرة ممممممم ممممممممم
 ممممممم مم ممممممم

ابراهيم بتقة/
53 بتقة 14:00-12:30 الدحد 01
51 زواوي 09:30-08:00 السبت 02

04م فراح 14:00-12:30 السبت محاضرة مممممم مممممم مم مم
الحتلل الروماني

أ/فراح
42 ب خالفي جيلة 09:30-08:00 السبت 01
53 فراح 12:30-11:00 الدحد 02

45 ممممممم
يوسف

12:30-11:00 السبت محاضرة حركات التحرر في افريقيا
أ/سليماني يوسف

45 تونسي 12:30-11:00 الثلثء 01
53 بتقة 15:30-14:00 الدحد 02
45 شعباني 09:30-08:00 الربعاء محاضرة  مممممم مممممم

42أ/شعباني نور الدين ب� بتقة 12:30-11:00 الحد 01
43 سليماني 14:00-12:30 الحد 02

05م م/ممممممم
يوسف

11:00-09:30 الحد محاضرة ممممممم ممممممممم
 مممممممم

05م 12:30-14:00 مممم الثلثاء محاضرة افرقيا واوربا
45 شعباني 12:30-11:00 الثنين محاضرة مصادر التاريخ الفريقي

05م بليلة 15:30-14:00 الحد محاضرة ممممممممم ممممممممم
والعولمة

49 سيدي صالح 14:00-12:30 الربعاء (ممم مممممم(مممممممممحاضرة
42 ب� السعيدي 15:30-14:00 الثنين (ممم مممممم (مممممممممممحاضرة


