
2020/2021: السنة اجلامعية                                                                           الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار
كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

                   السداسي الرابعقسم العلوم اإلنسانية

التوقيت
16:00 - 15:0015:00 - 14:0014:00 - 13:0013:00 - 12:0012:00 - 11:0011:00 - 10:0010:00 - 09:0009:00 - 08:00األيام

االحد

االثنين
منهجية وتقنيات البحث 

تطبيق - 2-التاريخي 

. د) A الجناح 13القاعة 

(برمكي

تاريخ وحضارة المغرب 

تطبيق القاعة - 2-القديم 

. دة) A الجناح 13

(بوغرارة

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

 الجناح 13تطبيق القاعة 

A (خالدي. دة)

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

 الجناح 13تطبيق القاعة 

A (عباس.د)

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

 الجناح 13تطبيق القاعة 

A (رحموني. د)

تطبيق   - 2-لغة أجنبية 

. أة) A الجناح 13القاعة 

(بوبكري

الثالثاء
تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

العالم العربي المعاصر 

 (بوسعيد.د)محاضرة  

       (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

الدولة العثمانية محاضرة 

وحدة ) (بوتدارة. د) 

      (استكشافية

عـــن بعـــد

جغرافيا بشرية محاضرة 

   (وحدة أفقية) (علون.أ)

عـــن بعـــد     

االربعاء
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

الخميس
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج األول

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة ثانية           
 ليسانس تاريخ 



2020/2021: السنة اجلامعية                                                                           الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار
كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

                   السداسي الرابعقسم العلوم اإلنسانية

التوقيت
16:00 - 15:0015:00 - 14:0014:00 - 13:0013:00 - 12:0012:00 - 11:0011:00 - 10:0010:00 - 09:0009:00 - 08:00األيام

االحد

االثنين
تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

 الجناح 14تطبيق القاعة 

A (عباس.د)

منهجية وتقنيات البحث 

تطبيق - 2-التاريخي 

. د) A الجناح 14القاعة 

(برمكي

تاريخ وحضارة المغرب 

تطبيق القاعة - 2-القديم 

. دة) A الجناح 14

(بوغرارة

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

 الجناح 14تطبيق القاعة 

A  (خالدي. دة)

تطبيق  - 2-لغة أجنبية 

. أة) A الجناح 14القاعة 

(بوبكري

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

 الجناح 14تطبيق القاعة 

A (رحموني. د)

الثالثاء
تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

العالم العربي المعاصر 

 (بوسعيد.د)محاضرة  

       (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

الدولة العثمانية محاضرة 

وحدة ) (بوتدارة. د) 

      (استكشافية

عـــن بعـــد

جغرافيا بشرية محاضرة 

   (وحدة أفقية) (علون.أ)

عـــن بعـــد     

االربعاء
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

الخميس
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

رئيس القسم/ ع

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة
الدفعة األولى     الفوج الثاني

استعمال الزمن السنة ثانية           
 ليسانس تاريخ 



2020/2021: السنة اجلامعية                                                                           الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار
كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

                   السداسي الرابعقسم العلوم اإلنسانية

التوقيت
16:00 - 15:0015:00 - 14:0014:00 - 13:0013:00 - 12:0012:00 - 11:0011:00 - 10:0010:00 - 09:0009:00 - 08:00األيام

االحد

االثنين
تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

 الجناح 15تطبيق القاعة 

A (علي. د)

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

 الجناح 15تطبيق القاعة 

A (عباس.د)

منهجية وتقنيات البحث 

تطبيق - 2-التاريخي 

. د)A الجناح 15القاعة 

(برمكي

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

 الجناح 15تطبيق القاعة 

A (رحموني. د)

الثالثاء
تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

العالم العربي المعاصر 

 (بوسعيد.د)محاضرة  

       (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

الدولة العثمانية محاضرة 

وحدة ) (بوتدارة. د) 

      (استكشافية

عـــن بعـــد

جغرافيا بشرية محاضرة 

   (وحدة أفقية) (علون.أ)

عـــن بعـــد     

تاريخ وحضارة المغرب 

تطبيق القاعة - 2-القديم 

(حوتية. أة) A الجناح 15

تطبيق  - 2-لغة أجنبية 

. أة) A الجناح 15القاعة 

(بوبكري

االربعاء
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

الخميس
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج الثالث

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة ثانية           
 ليسانس تاريخ 



2020/2021: السنة اجلامعية                                                                           الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار
كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

                   السداسي الرابعقسم العلوم اإلنسانية

التوقيت
16:00 - 15:0015:00 - 14:0014:00 - 13:0013:00 - 12:0012:00 - 11:0011:00 - 10:0010:00 - 09:0009:00 - 08:00األيام

االحد

االثنين
تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

 الجناح 16تطبيق القاعة 

A (بوتدارة.د)

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

 الجناح 16تطبيق القاعة 

A (عباس.د)

منهجية وتقنيات البحث 

تطبيق - 2-التاريخي 

. د) A الجناح 16القاعة 

(برمكي

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

 الجناح 16تطبيق القاعة 

A  (خالدي. دة)

الثالثاء
تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

العالم العربي المعاصر 

 (بوسعيد.د)محاضرة  

       (وحدة استكشافية)

عـــن بعـــد

تاريخ وحضارة المغرب 

محاضرة - 2-القديم 

 (بوغرارة.دة)المدرج هـ 

(وحدة أساسية)

الدولة العثمانية محاضرة 

وحدة ) (بوتدارة. د) 

      (استكشافية

عـــن بعـــد

جغرافيا بشرية محاضرة 

   (وحدة أفقية) (علون.أ)

عـــن بعـــد     

تطبيق  - 2-لغة أجنبية 

. أة) A الجناح 16القاعة 

(بوبكري

تاريخ وحضارة المغرب 

تطبيق القاعة - 2-القديم 

(حوتية. أة) A الجناح 16

االربعاء
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

الخميس
منهجية وتقنيات البحث 

محاضرة - 2-التاريخي 

 (بلبالي. د)المدرج هـ  

(وحدة منهجية)

تاريخ الجزائر الثقافي  

- 2-الحديث والمعاصر 

محاضرة المدرج هـ 

(وحدة أساسية) (بابا.د)

تاريخ الجزائر الحديث ما 

 (19 - 16)بين القرنين 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (بن موسى.د)

(أساسية

تاريخ وحضارة المغرب 

اإلسالمي واألندلس 

محاضرة المدرج هـ 

وحدة ) (عباس.د)

(أساسية

مصادر تاريخ الجزائر 

د .أ)محاضرة المدرج ه 

(وحدة منهجية )(رموم

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج الرابع

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة ثانية           
 ليسانس تاريخ 


