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التوقيت
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االحد
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االثنين
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

المخدرات والمجتمع  

وحدة ) (علي. د)محاضرة 

عـــن    (استكشافية

بعـــد

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

الثالثاء
اللغة األجنبية تطبيق 

 A الجناح 13القاعة 

(بن دارة. د)

االستعمار وحركات 

التحرر في إفريقيا وآسيا 

 تطبيق 2 -(م20ق-19ق)

. أ) A الجناح 13القاعة 

(د حوتية

-8)المشرق اإلسالمي 

تطبيق القاعة - 2 -(15

د . أ) A الجناح 13

(قرقب

جغرافية اقتصادية 

 (علون. أ)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ النظم السياسية 

 (1989- 1945)بين 

 (ختير. د)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االربعاء
تقنيات إعداد مذكرة 

 13تطبيق القاعة 

(د كمون) Aالجناح 

تاريخ الثورة التحريرية 

تطبيق   (1954-1962)

. أ) A الجناح 13القاعة 

(صديقي

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي تطبيق القاعة 

. أ)  A الجناح 13

(حديدي

الخميس

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج األول

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس تاريخ 
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االحد
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االثنين
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

المخدرات والمجتمع  

وحدة ) (علي. د)محاضرة 

عـــن    (استكشافية

بعـــد

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

الثالثاء

االستعمار وحركات 

التحرر في إفريقيا 

 -(م20ق-19ق)وآسيا 

 14 تطبيق القاعة 2

(د حوتية. أ) Aالجناح 

-8)المشرق اإلسالمي 

تطبيق القاعة - 2 -(15

د . أ)  A الجناح 14

(قرقب

اللغة األجنبية تطبيق 

 A الجناح 14القاعة 

(بن دارة. د)

جغرافية اقتصادية 

 (علون. أ)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ النظم السياسية 

 (1989- 1945)بين 

 (ختير. د)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االربعاء
ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي تطبيق القاعة 

. أ)  A الجناح 14

(حديدي

تقنيات إعداد مذكرة 

 الجناح 14تطبيق القاعة 

A (د كمون)

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962)  

 14تطبيق القاعة 

(صديقي. أ) Aالجناح 

الخميس

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج الثاني

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس تاريخ 
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االحد
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االثنين
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

المخدرات والمجتمع  

وحدة ) (علي. د)محاضرة 

عـــن    (استكشافية

بعـــد

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

الثالثاء
-8)المشرق اإلسالمي 

تطبيق القاعة - 2 -(15

د .أ)  A الجناح 15

(مرغيت

اللغة األجنبية تطبيق 

. د) A الجناح 15القاعة 

(بن دارة

االستعمار وحركات 

التحرر في إفريقيا 

 -(م20ق-19ق)وآسيا 

 15 تطبيق القاعة 2

(حالة. دة) Aالجناح 

جغرافية اقتصادية 

 (علون. أ)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ النظم السياسية 

 (1989- 1945)بين 

 (ختير. د)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االربعاء
تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962)  

 15تطبيق القاعة 

(صديقي. أ) Aالجناح 

ما قبل التاريخ الشمال 

 15إفريقي تطبيق القاعة 

(حديدي. أ)  Aالجناح 

تقنيات إعداد مذكرة 

 15تطبيق القاعة 

(د كمون) Aالجناح 

الخميس

رئيس القسم/ ع

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة
الدفعة األولى     الفوج الثالث

استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس تاريخ 
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االحد
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االثنين
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

المخدرات والمجتمع  

وحدة ) (علي. د)محاضرة 

عـــن    (استكشافية

بعـــد

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

الثالثاء

االستعمار وحركات 

التحرر في إفريقيا 

 -(م20ق-19ق)وآسيا 

 16 تطبيق القاعة 2

(حالة. دة) Aالجناح 

-8)المشرق اإلسالمي 

تطبيق القاعة - 2 -(15

د .أ) A الجناح 16

(مرغيت

جغرافية اقتصادية 

 (علون. أ)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ النظم السياسية 

 (1989- 1945)بين 

 (ختير. د)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االربعاء
تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962)  

 16تطبيق القاعة 

(بوعريوة. د) Aالجناح 

اللغة األجنبية تطبيق 

. د) A الجناح 16القاعة 

(بن دارة

تقنيات إعداد مذكرة 

 16تطبيق القاعة 

(ختير. د) Aالجناح 

ما قبل التاريخ الشمال 

 16إفريقي تطبيق القاعة 

(حديدي. أ)  Aالجناح 

الخميس

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج الرابع

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس تاريخ 
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االحد
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االثنين
-8)المشرق اإلسالمي 

محاضرة - 2 -(15

 (جاليلي. د)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

المخدرات والمجتمع  

وحدة ) (علي. د)محاضرة 

عـــن    (استكشافية

بعـــد

تاريخ الثورة التحريرية 

(1954-1962) 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ( (د خي.أ)

(أساسية

االستعمار وحركات التحرر 

-19ق)في إفريقيا وآسيا 

محاضرة - 2 -(م20ق

 (د بعثمان.أ)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

ما قبل التاريخ الشمال 

إفريقي محاضرة المدرج 

 (بن سويسي. د)هـ 

(وحدة أساسية)

الثالثاء

االستعمار وحركات 

التحرر في إفريقيا وآسيا 

 تطبيق 2 -(م20ق-19ق)

. دة) A الجناح 08القاعة 

(حالة

-8)المشرق اإلسالمي 

تطبيق القاعة - 2 -(15

د .أ)  A الجناح 07

(مرغيت

جغرافية اقتصادية 

 (علون. أ)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ النظم السياسية 

 (1989- 1945)بين 

 (ختير. د)محاضرة 

      (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

علم الخرائط محاضرة 

 (معمري. أ)المدرج هـ 

(وحدة منهجية)

االربعاء
تاريخ الثورة التحريرية 

تطبيق   (1954-1962)

 A الجناح 06القاعة 

(بوعريوة.د)

اللغة األجنبية تطبيق 

 A الجناح 06القاعة 

(بن دارة. د)

تقنيات إعداد مذكرة تطبيق 

. د) A الجناح 06القاعة 

(ختير

ما قبل التاريخ الشمال 

 06إفريقي تطبيق القاعة 

(حديدي. أ)  Aالجناح 

الخميس

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج الخامس

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس تاريخ 


