جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -قسم التاريخ
استعمال الزمن السنة الثانية ليسانس تاريخ  – 2018 -2017السداسي الثالث
التوقيت
األيام
األحد

10.00-08.00

11.30-10.00

13.00-11.30

14.30-13.00

16.00-14.30

المنهجية ف /1ق- 1
بسنوسي
المغرب القديم ف/4ق4
نميش
صدر اإلسالم ف-7ق2
مرتاض

المغرب القديم ف/ 1ق1
وراد
المنهجية ف /3بسنوسي-
ق3
المنهجية ف / 4مكيوي/ق4
المغرب القديم ف-5ق2
نميش

تاريخ وحضارة المغرب القديم
( -1محاضرة)د.وراد
المدرج3

أوروبا في العصر الوسيط
(محاضرة)
د.ليبدري
المدرج3

لغة أجنبية مج 1
(ف)4+3+2+1
المدرج3

االثنين

تاريخ الجزائر الثقافي
الحديث والمعاصر-1-
(محاضرة) المدرج3
أ.هاشمي

منهجية وتقنية البحث
التاريخي ( -1-محاضرة)
أ.د.العبيدي
المدرج3

صدر اإلسالم ف-3ق /2ليبدري
المغرب الحديث ف /1ق /6تابتي

المغرب الحديث ف -2ق 2مرتاض
صدر اإلسالم ف– 5ق /1بوشقيف
صدر اإلسالم ف /1ق 3ليبدري

المغرب الحديث ف– 6ق /1مرتاض
صدر اإلسالم ف- /2ق 2ليبدري

الثالثاء

المنهجية ف/7ق- 1
بوجلة
المنهجية ف-2ق3
مقنونيف
المغرب الحديث ف-8
ق 4سالمي

المغرب القديم ف /6ق3
وراد
المنهجية ف/8ق– 2
مقنونيف
المغرب الحديث ف-7ق1
سالمي

المنهجية ف/6ق /3زريوح
المغرب القديم ف/8ق 2بوكرابيلة

صدر اإلسالم والدولة األموية
(محاضرة) المدرج3
د.سي عبد القادر

العالم المعاصر (محاضرة)
أ.د .العبيدي
المدرج3

تاريخ المغرب العربي
الحديث ق19-16م
(محاضرة)المدرج3
د.تابتي

لغة أجنبية مج 2
(ف )8+7+6+5المدرج3

المغرب الحديث ف /5ق-1تابتي
المغرب القديم ف / 3ق4
سالمي

األربعاء جغرافيا طبيعية
محاضرة) المدرج3
بن سعادة

الخميس

صدر اإلسالم ف-4ق/1
وهراني
المغرب القديم ف/7ق4
هاشمي
المغرب الحديث ف– 3
ق2
مرتاض

صدر اإلسالم ف– 6ق/2
وهراني
المنهجية ف /5ق 3مكيوي
المغرب القديم ف/2ق5
هاشمي
المغرب الحديث ف-4ق1
مرتاض

فلسفة التاريخ (محاضرة)
د.بسنوسي
المدرج3

جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -قسم التاريخ
استعمال الزمن السنة الثالثة ليسانس تاريخ  – 2018 -2017السداسي الخامس
التوقيت
األيام
تاريخ الحركة الوطنية
األحد
10.00-08.00

11.30-10.00

13.00-11.30

14.30-13.00

16.00-14.30

دراسة نقدية للكتابات
التاريخية
( محاضرة) المدرج
د.بلعرج3

الحركة الوطنية/ف -1ق 1حجازي
المشرق اإلسالمي/ف -4ق-4
بوكرابيلة

االثنين

المشرق اإلسالمي/ف-/8ق1
بكاي
االستعمار والتحرر/ف /4ق3
بلقاسم ط.

المشرق اإلسالمي/ف-1
ق -1هاشمي
االستعمار والتحرر/ف-3ق2
بلقاسم ط.
المشرق اإلسالمي/ف-5ق/5
بكاي

المشرق اإلسالمي/ف/ 7ق 5بكاي
االستعمار وحركات التحرر في
أوعامري
الحركة الوطنية/ف-3ق/1
إفريقيا وآسيا ( )20-19م-1-
الحركة الوطنية/ف -4ق /4جبلي
د.لعايب ( محاضرة) المدرج3

قضايا عربية معاصرة
د.يماني
( محاضرة) المدرج3

الثالثاء

أوروبا واألمريكيتين
في الفترة المعاصرة
(محاضرة) د.مطهري
المدرج3

إفريقيا اإلسالمية
ما وراء الصحراء
19-16م
أ.بوكرابيلة ( محاضرة)
المدرج3

األربعاء

االستعمار والتحرر/ف 7ق- 1
يماني
االستعمار والتحرر/ف-5ق2
شبوط

االستعمار والتحرر/ف– 8
ق - 1يماني
االستعمار والتحرر/ف-2ق2
شبوط

الحركة الوطنية/ف-6ق4
المشرق اإلسالمي/ف-6ق4
أوعامري
سي عبد القادر
الحركة الوطنية/ف-7ق /5أوعامري الحركة الوطنية/ف -5ق/5
حجازي
لغة أجنبية مج 1
(ف )4+3+2+1المدرج3
الحركة الوطنية/ف-8ق /6حجازي
لغة أجنبية مج 2
االستعمار والتحرر/ف – 6ق- 3
يماني
(ف )8+7+6+5المدرج3
المشرق اإلسالمي/ف -2ق-2
سي عبد القادر

المشرق اإلسالمي
(15-8م)-1-
د.بكاي
( محاضرة) المدرج3

الخميس

تاريخ الفكر االجتماعي
والسياسي في الفترة
المعاصرة
( محاضرة) المدرج3
د.بسنوسي

الحوكمة وأخالقيات المهنة
(محاضرة) المدرج 3
أ.نميش

1954-1919
د.جبلي( محاضرة)
المدرج3

الحركة الوطنية/ف-2ق /1جبلي
المشرق اإلسالمي/ف -3ق-3
بوكرابيلة

االستعمار والتحرر/ف -1ق/3
بلقاسم ط.

