
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  

  -تلمسان  -ايد ـامعة   أبو   بكر  بلقـج

  2015/2016: السنة اجلامعية                                                                          االجتماعية   كلية  العلوم اإلنسانية  والعلوم

                 ابة رئاسة القسم للتدرجني/    قسم التاريخ

                                              

  الرابعالسداسي  - السنة الثّانية ليسانس تاريخ / التوزيع الزمين للدروس 
  16-14.30  14.30-13  سا13-سا 11.30  سا11:30-سا10  سا10-سا8:30  التوقيت

تاريخ وحضارة املغرب  :مح  األحد

  اإلسالمي واألندلس 

  3املدرج / سي عبد القادر.أ

تاريخ وحضارة املغرب : مح

   - 2-القدمي 

  3املدرج /وراد طارق .أ 

  تاريخ اجلزائر احلديث: مح  

  م19-16ق 

   3املدرج  /مرتاض عبد احلكيم.أ

   مصادر تاريخ اجلزائر: مح

  3املدرج / شبوط ميينة سعاد.أ

  

  1ق/2ف تاريخ اجلزائر احلديث :تط  االثنني

  شبوط ميينة سعاد.أ

  2ق/5املغرب القدمي ف: تط

  سالمي فؤاد.أ

  3ق/ 6ف اجلزائر احلديث. تا: تط 

  جالمة عبد الوحيد .أ

  4ق/3جزائر الثقايف ف.تار: تط

   مريةـشيخ س.أ

  4ق/4ف اجلزائر احلديث. تا: تط

  صابر نور الدين. أ

  1ق/1املغرب القدمي ف: تط

   احلبرودي ص.أ

  3ق/ 6املغرب القدمي ف: تط

  سالمي فؤاد.أ

  2ق/2جزائر الثقايف ف.تار: تط

  مريةـشيخ س .أ

  2ق/5ف اجلزائر احلديث. تا: تط

  مرتاض عبد احلكيم.أ

  4ق/4املغرب القدمي ف: تط

   نـميش مسرية.أ

  3ق/ 3املغرب القدمي ف: تط

  طهراوي حممد.أ

  1ق/1جزائر الثقايف ف.تار: تط

  حمدـمكاوي م.أ

  2ق/ 2املغرب القدمي ف: تط

  ميش مسريةـن.أ  

  1ق/ 1ف اجلزائر احلديث. تا: تط

  مرتاض عبد احلكيم.أ

  3ق/3املنهجية ف: تط

  بلقاسم حممد.أ

  

  

  

  4ق/6املنهجية ف: تط  الثالثاء

   مكاوي حممد.أ

  1ق/4املنهجية ف: تط

  بن سيفي عز الدين.أ

  4ق/5املنهجية ف: تط

  بلقاسم حممد.أ

  2ق/2ف دلساملغرب واألن: تط 

  وهراين قدور. أ 

  1ق/4جزائر الثقايف ف.تار: تط 

  مكاوي حممد.أ

   النهضة األوروبية: مح

  مطهري فطيمة.أ

  19 ق

  3ق/ 3ف  اجلزائر احلديث. تا: تط

  لزعر نبيل .أ

  

  

  منهجية وتقنية: مح

  -2- البحث التارخيي 

  بلعريب خالد.أ

  19 ق

  1ق/  1لغة أجنبية ف: تط  األربعاء

  بودة خالد.أ

  4ق/ 4لغة أجنبية ف: تط

  حدوش ليلى.أ

  5ق/6جزائر الثقايف ف.تار: تط

   مـهامشي مري.أ

  2ق/2املنهجية ف: تط

   حمدبلقاسم مـ .أ

  3ق/5جزائر الثقايف ف.تار: تط

  بن سامل هشام.أ

  2ق/  2لغة أجنبية ف: تط

  بودة خالد.أ

  3ق/  5لغة أجنبية ف: تط

   حدوش ليلى.أ

  1ق/3ف املغرب واألندلس: تط

  ن سامل هشامب.أ

  4ق/4ف املغرب واألندلس: تط

   مـهامشي مري.أ 

  5ق/6ف املغرب واألندلس: تط

  رابيلة زهرةبوك.أ

  7ق/1املنهجية ف: تط

  بن عبد املومن إبراهيم.أ

  1ق/  3لغة أجنبيةف: تط

  مشربط أنيسة.أ

  5ق/  6لغة أجنبية ف: تط

   حدوش ليلى.أ

  2ق/1ف املغرب واألندلس: تط

  مـهامشي مري.أ

  3ق/5ف املغرب واألندلس: تط

  رابيلة زهرةبوك.أ  

  

  تاريخ اجلزائر الثقايف : مح  

  19ق بسنوسي الغوثي.أ

  بشريةجغرافيا : مح  اخلميس

  بن سعادة رابح.أ

  19ق

  الدولة العثمانية: مح

  هواري رضوان.أ

  19ق

      

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

   السداسي السادس  - السنة الثّالثة ليسانس تاريخ عام       
  

  16-14.30  14.30-13  سا13-سا 11.30  سا11:30-سا10  سا10-سا8:30  قيتالتو

  الثورة اجلزائرية: مح  األحد

  1ق /جبلي الطاهر.أ

   

  1ق/3ف املعاصراملغرب : تط

  تلي رفيق. أ
  2ق/1الثورة اجلزائرية ف: تط

  موسم عبد احلفيظ.أ

  6ق/2ف املشرق اإلسالمي : تط

   توايت حسني.أ

  

ال الشمما قبل التاريخ : مح

  اإلفريقي

  1ق /دايل أمحد شكيب.أ

  

  5ق/2الثورة اجلزائرية ف: تط  االثنني

  جبلي الطاهر.أ 
  املشرق اإلسالمي:مح

  19ق/ بكاي هوارية.أ

  5ق/1ف املعاصراملغرب : تط

  تابيت حياة.أ
  العامل املعاصر: مح

  1ق /علي العبيدي.أ

  

  6ق/2املغرب اإلسالمي ف: تط  الثالثاء

  يبدري بلخري.أ

  5ق/1فاملشرق اإلسالمي : تط

   بوشقيف حممد.أ

  املشرق اإلسالمي : تط

  6ق/3 ف

  بكاي هوارية.أ

  املعاصراملغرب العريب : مح  

  1ق/تابيت حياة .أ

الدولة العثمانية : مح

  واملشرق العريب احلديث

  1ق/ مدين حسني.أ

  7ق/1املغرب اإلسالمي ف: تط  األربعاء

  يبدري بلخري.أ

  6ق/3ف الثورة اجلزائرية: تط

  رامي سيدي حممد.أ

  8ق/2ف املعاصراملغرب : تط

  بلعريب عمر. أ 

  6ق/3املغرب اإلسالمي ف: تط

  يبدري بلخري .أ 

  

  وأمريكاأوروبا : مح

  مطهري فطيمة .أ

  1ق

  )فرنسية(لغة أجنبية   

  1ق/عصمت توايت علي .أ

  

  املغرب اإلسالمي: مح  اخلميس

  مياين رشيد .أ

  1ق

  ةطبيعية وبشريجغرافيا : مح

   بن سعادة رابح.أ

  1ق

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  السداسي الثاين  - تاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرالسنة األوىل ماستر 

  
  16-14.30  14.30-13  سا13-سا 11.30  سا11:30-سا10  سا10-سا8:30  التوقيت

      األحد

  

  

      

  1إعالم آيل ف  االثنني

  خبيت.أ
  قاعة اإلعالم اآليل

  2إعالم آيل ف

  خبيت.أ
  قاعة اإلعالم اآليل

  3إعالم آيل ف  

  خبيت.أ
  قاعة اإلعالم اآليل 

  4إعالم آيل ف

  خبيت.أ
  قاعة اإلعالم اآليل 

  احلديثة واملعاصرة  ليبيا    الثالثاء

  لعايب معمر .أ
  1 علم االجتماع .ق

  البشريةجغرافية املغرب العريب 

  بن سعادة رابح.أ

  1 علم االجتماع .ق

 حلديثا اريباملغ اتمع

  واملعاصر

  بوشقيف حممد.أ
  1 علم االجتماع. ق

  

    األربعاء

  2لغة أجنبية مج

  توايت علي عصمت.أ

  

  1لغة أجنبية مج

  توايت علي عصمت.أ

  املعاصرتاريخ اجلزائر 

  أوعامري مصطفى.أ
  19ق/2مج 

  املعاصراملغرب األقصى 

  وراد طارق .أ

  19ف/2مج

  

  املعاصراملغرب األقصى 

  وراد طارق .أ
  7ق/1مج

  املعاصرتاريخ اجلزائر 

  أوعامري مصطفى.أ
  7ق/1مج

مصادر تاريخ املغرب العريب   اخلميس

  املعاصر

  3املدرج / بلعريب خالد.أ

  املعاصرةتونس 

  3املدرج  / حجازي مصطفى.أ
  وتقنياتهمنهجية البحث 

  3املدرج/  مقنونيف شعيب.أ
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 07القاعة  –السداسي الثاين  -  ركات الوطنية املغاربيةتاريخ احلالسنة األوىل ماستر 
  

  16-14.30  14.30-13  سا13-سا 11.30  سا11:30-سا10  سا10-سا8:30  التوقيت

  احلركة الوطنية  األحد

  يف املغرب األقصى  

  بن داود أمحد.أ

  جغرافية دول املغرب 

  البشريةالعريب 

  بلقاسم الطاهر.أ

  

  إعالم آيل

  

    

  االستعماريةالسياسة   االثنني

  يف دول املغرب العريب 

  بن داود أمحد.أ

  احلركة الوطنية اجلزائرية 

  اجتاهات ومواثيق

  جياليل بلوفة عبد القادر.أ

  احلركة الوطنية 

  يف ليبيا وموريتانيا

  علي العبيدي.أ

    

  منهجية البحث التارخيي  الثالثاء

  بوجلة عبد ايد.أ

  لغة أجنبية

  بناصر حفيظةأ

  ية يف تونساحلركة الوطن

  تابيت حياة.أ

  

  

  

  

            األربعاء

            اخلميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  08القاعة  –السداسي الثاين  -تاريخ وحضارة املغرب اإلسالميالسنة األوىل ماستر 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  16 -14.30  14.30 -13  سا13 -سا 11.30  سا11:30 -سا10  سا10 -سا8:30  التوقيت

تاريخ الدول احلفصية   األحد

  نية والنصريةواملري

  مكيوي حممد.أ

  إفريقيا اإلسالمية

   ما وراء الصحراء 

  باألعرج عبد الرمحن.أ

  2 لغة إسبانية

  عمراين إميان.أ

    

  2 منهجية البحث التارخيي  االثنني

  بن داود نصر الدين.أ

تاريخ املذاهب والفرق اإلسالمية 

  باملغرب

  سي عبد القادر عمر.أ

   املرابطنيتاريخ 

   بكاي هوارية.أ

    

  تاريخ املوحدين  الثالثاء

  وهراين قدور.أ

  تاريخ الدولة الزيانية

  يبدري بلخري.أ

  مصادر تاريخ   

  2 املغرب اإلسالمي

  بلعريب خالد.أ

  

      األربعاء

  

  

      

    اخلميس

  

  

        


