
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 
 تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد 

 2017/2018السنة الجامعية:                   كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية     
 قسم التاريخ

 
 الثانيالسداسي  – غرب اإلسالمي في العصر الوسيطماستر تاريخ الم األولىالسنة  –التوزيع الزمني لالمتحانات 

 
 )ة( األستاذ المادة التوقيت اليوم والتاريخ

 محمد د.مكيوي النشاط الحرفي و التجاري  12:30-11:00 13/05/2018 األحد    

 قدور د.وهراني اإلسالميمجتمع المغرب  12:30-11:00 14/05/2018  اإلثنين 

 د.سي عبد القادر التاريخ السياسي لألندلس 12:30-11:00 15/05/2018  الثالثاء

 د.بن داود نصر الدين تقنيات البحث التاريخي 12:30-11:00 16/05/2018  األربعاء

 بوشقيفد. مع السودان الغربي  اإلسالميعالقات المغرب  12:30-11:00 17/05/2018 الخميس 

 فاطمة د ة.مطهري علم المخطوط العربي  12:30-11:00 20/05/2018 األحد    

 قدور وهراني د.  اإلسالميتاريخ النظم في المغرب  12:30-11:00 21/05/2018اإلثنين   

  
 02سا بالمدرج رقم  13على الساعة  2018ماي  08: يمتحن مقياس وسائط االتصال يوم الثالثاء  مالحظة

 

 توزيع األفواج على القاعات
 

 07 ق /2ف 06 / ق 1ف

 
 

 تلمسان يوم: .......................
 
 

 رئيس القسم:                                                                              

 
 حجازي مصطفى

 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد 

 2017/2018السنة الجامعية:                   كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية     
 قسم التاريخ

 
 

 الثانيالسداسي  – ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث األولىالسنة  –التوزيع الزمني لالمتحانات 

 
 )ة( األستاذ المادة التوقيت اليوم والتاريخ

 مصطفى أ.د اوعامري تاريخ الجزائر الحديث 12:30-11:00 13/05/2018 األحد    

 وراد طارقد. تاريخ المغرب األقصى 12:30-11:00 14/05/2018  اإلثنين 

 معمر د.لعايب تاريخ موريتانيا الحديث 12:30-11:00 15/05/2018  الثالثاء

 محمد د.مكيوي المغرب و العالم المتوسطي 12:30-11:00 16/05/2018  األربعاء



 عبد الحق زريوح .أ.د نصوص تاريخية  12:30-11:00 17/05/2018 الخميس 

 شعيب مقنونيف .أ.د منهجية البحث 12:30-11:00 20/05/2018 األحد    
 مصطفى د.حجازي تاريخ تونس الحديثة 12:30-11:00 21/05/2018اإلثنين   

 
 02سا بالمدرج رقم  13على الساعة  2018ماي  08: يمتحن مقياس وسائط االتصال يوم الثالثاء  مالحظة

 
 توزيع األفواج على القاعات

 

 07 ق /2ف 06 / ق 1ف

 
 

 تلمسان يوم: .............................
 
 

 رئيس القسم:                                                                              

 حجازي مصطفى
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد 

 2017/2018السنة الجامعية:                   كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية     
 قسم التاريخ

 
 

 الثانيالسداسي  – ماستر تاريخ المغرب العربي المعاصر األولىالسنة  –التوزيع الزمني لالمتحانات 

 
 )ة( األستاذ المادة التوقيت اليوم والتاريخ

 أ.د جياللي بلوفة عبد القادر تاريخ الجزائر المعاصر 30: 10 –00: 09 13/05/2018 األحد    

 د.بوجلة عبد المجيد منهجية البحث 30: 10 –00: 09 14/05/2018  اإلثنين 

 د.بن داود أحمد المعاصر األقصىتاريخ المغرب  30: 10 –00: 09 15/05/2018  الثالثاء

 د.شبوط سعاد يمينة تاريخ الصحافة في المغرب العربي 30: 10 –00: 09 16/05/2018  األربعاء

 د.لعايب معمر المعاصر موريتانياتاريخ  30: 10 –00: 09 17/05/2018 الخميس 

 د.تابتي حياة تاريخ تونس المعاصر 30: 10 –00: 09 20/05/2018 األحد    

 بلعرج عبد الرحماند. نصوص تاريخية 30: 10 –00: 09 21/05/2018اإلثنين   

 02سا بالمدرج رقم  13على الساعة  2018ماي  08: يمتحن مقياس وسائط االتصال يوم الثالثاء  مالحظة
 

 توزيع األفواج على القاعات
 

  8 ق /3ف 7 ق /2ف 6 / ق 1ف
 

                                                                         
 

 تلمسان يوم: .........................
 
 

 القسم:رئيس                                                                               

 



 حجازي مصطفى

 
 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 

 تلمسان –ايد ــــــــــــــــــــــجامعة أبو بكر بلق
 2017/2018السنة الجامعية:                       كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية     

 التاريخقسم 
 

 الرابعالسداسي  –السنة الثانية ليسانس تاريخ  –التوزيع الزمني لالمتحانات 

 
 

 )ة( األستاذ المادة التوقيت اليوم والتاريخ

 د.ة ثابتي تاريخ الجزائر الحديث 12:30-11:00 13/05/2018 األحد    

 العبيديعلي  أ.د منهجية البحث التاريخي 12:30-11:00 14/05/2018  اإلثنين 

 د.طارق وراد المغرب القديم  12:30-11:00 15/05/2018  الثالثاء

 د.سي عبد القادر تاريخ المغرب اإلسالمي و األندلس 12:30-11:00 16/05/2018  األربعاء

 سيدي محمد د.بسنوسي مصادر تاريخ الجزائر 12:30-11:00 17/05/2018 الخميس 

 بلخير د.ليبدري الدولة العثمانية 12:30-11:00 20/05/2018 األحد    

 أ.هاشمي تاريخ الجزائر الثقافي  12:30-11:00 21/05/2018اإلثنين   

 علي العبيدي أ.د النهضة األوربية 12:30-11:00 22/05/2018  الثالثاء 

 
 صباحا على النحو التالي : سا 10على الساعة  2018ماي  08: يمتحن مقياس الجغرافية البشرية يوم الثالثاء  مالحظة
 02في المدرج   4+3+2+1الفوج 
 03في المدرج  8+7+6+5الفوج 

 
 توزيع األفواج على القاعات

 

 2مدرج /8ف 2مدرج /7ف 2مدرج /6ف 5ق/5ف 4ق/4ف 3ق/3ف 2ق/2ف 1ق/1ف

                                                                       
 ........................تلمسان يوم: .

 
 

 رئيس القسم:                                                                              

   
 حجازي مصطفى

 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 

 تلمسان – ايدــــــــــــــــــــــجامعة أبو بكر بلق
 2017/2018السنة الجامعية:                    كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية     



 قسم التاريخ
 

 السادسالسداسي  –ة ليسانس تاريخ لثالسنة الثا –التوزيع الزمني لالمتحانات 

 
 )ة( األستاذ المادة التوقيت اليوم والتاريخ

 –00: 09 13/05/2018 األحد    
10 :30 

 العايبد. 1962-1954الثورة الجزائرية 

 –00: 09 14/05/2018  اإلثنين 
10 :30 

 أ.بن سعادة رابح جغرافية الخرائط

 –00: 09 15/05/2018  الثالثاء
10 :30 

 رشيد د.يماني االستعمار و حركات التحرر

 –00: 09 16/05/2018  األربعاء
10 :30 

 أ.مفيتح المخدرات و المجتمع

 –00: 09 17/05/2018 الخميس 
10 :30 

عبد  د.باألعرج 1989-1945تاريخ النظم السياسية 
 الرحمن

 –00: 09 20/05/2018 األحد    
10 :30 

 أ.بوكرابيلة ما قبل التاريخ الشمال اإلفريقي

 –00: 09 21/05/2018اإلثنين   
10 :30 

 د.بكاي المشرق اإلسالمي

 –00: 09 22/05/2018  الثالثاء 
10 :30 

  

سا على النحو التالي :    13على الساعة  2018ماي  07: يمتحن مقياس الجغرافية االقتصادية)د.بلقاسم الطاهر( يوم االثنين  مالحظة
 02في المدرج   5+4+3+2+1الفوج 

 03في المدرج      9+8+7+6الفوج            
 

 توزيع األفواج على القاعات
 

قاعة  /4ف 2مدرج/3ف 2مدرج/2ف 2مدرج/1ف
 علم االجتماع

 5ق/9ف 4ق/8ف 3ق/7ف 2ق/6ف 1ق/5ف

                                                                         
  تلمسان يوم: ........................ 

 
 
 

 القسم: رئيس                                                                              

 حجازي مصطفى

 
 


