
خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

كلية العلىم االختواعية واإلنسانية  

قسن العلىم اإلنسانية 

 B2أولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر              القاعة    : برامج المحاضرات السنة 

 السداسي الثاني
 2018 \ 2017: السنة الجامعية 

 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام
15:30 

15:30-17:00 

 
 السبت

 

المقاومة السٌاسٌة 
وبوادر الحركة 

الوطنٌة مع مطلع 
  20القرن 

 برابح. د

السٌاسة االستعمارٌة فً 
الجزائر خالل الحكم 

 المدنً 
 حمداني. د 

 

  وسائط اتصال
 معمري.  أ

المقاومة الثقافٌة لالستعمار 
الفرنسً فً  الجزائر خالل 

  20القرن 

 قوبع. د 
 

 لغة اجنبية
  جمال بن ع. أ

 األحد
قراءة نقدٌة فً نصوص 
  وأدبٌات الحركة الوطنٌة

 داودي. د

 

البعد الوحدوي ألمغاربً 
 للحركة الوطنٌة الجزائرٌة 

 هزرشي. أ

 حلقة بحث  

 ربوح.  د
 

االتجاهات السٌاسٌة 
والفكرٌة للحركة الوطنٌة 
الجزائرٌة  إلى غاٌة نهاٌة 

 الحرب العالمٌة الثانٌة

 نايمي.  د

  

       اإلثنين
        الثالثاء

            األربعاء
       الخميس

 

 

 

 

  



خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

كلية العلىم االختواعية واإلنسانية 

قسن العلىم اإلنسانية 

 

 8    ق1:الفوج - أولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر:برامج األعمال الموجهة السنة

 السداسي الثاني
 2018 \ 2017: السنة الجامعية 

 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام
15:30-

17:00 
       األحد

     اإلثنين
 حمقة بحث

 مغدوري. د

 قراءة نقدية 
في نصوص 

وأدبيات 
الحركة 
 الوطنية 

 قراش. أ

  الثالثاء

المقاومة الثقافية لالستعمار 
الفرنسي في  الجزائر خالل 

  20القرن 
 بن سالم. أ

االتجاهات السياسية 
والفكرية لمحركة الوطنية 
الجزائرية  إلى غاية نهاية 

 الحرب العالمية الثانية
 القن. أ

السياسة االستعمارية في 
الجزائر خالل الحكم 

 مغدوري. المدني أ
 

المقاومة السياسية وبوادر 
الحركة الوطنية مع مطمع 

  20القرن 
 بن جدو . أ

 

       األربعاء
       الخميس

 



 

خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

 كلية العلىم االختواعية واإلنسانية

قسن العلىم اإلنسانية 

 

 9    ق2:الفوج - أولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر: برامج األعمال الموجهة

 السداسي الثاني
 2018 \ 2017: السنة الجامعية 

 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام
15:30 

15:30-17:00 

        األحد

      اإلثنين

قراءة نقدية في 
نصوص وأدبيات 
 الحركة الوطنية 

 قراش. أ

 حمقة بحث 
 مغدوري. د

 الثالثاء

المقاومة الثقافية 
لالستعمار الفرنسي في  

الجزائر خالل القرن 
20  

 القن. أ

المقاومة السياسية وبوادر 
الحركة الوطنية مع مطمع 

  20القرن 
 بن جدو. أ

السياسة االستعمارية 
في الجزائر خالل 
الحكم المدني 

 مغدوري.  أ

االتجاهات السياسية 
والفكرية لمحركة 

الوطنية الجزائرية  إلى 
غاية نهاية الحرب 

 العالمية الثانية
 بودانة.        أ

  

       األربعاء
       الخميس

 



 

خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

كلية العلىم االختواعية واإلنسانية 

 قسن العلىم اإلنسانية

 
 5  ق3:الفوج - أولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر: برامج األعمال الموجهة

 السداسي الثاني
 2018 \ 2017: السنة الجامعية 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام

       األحد

 
  

 حمقة بحث اإلثنين
 مغدوري. أ

المقاومة الثقافية 
لالستعمار الفرنسي في  

  20الجزائر خالل القرن 
 بن سالم. أ

 

قراءة نقدية في نصوص 
 وأدبيات الحركة الوطنية  

 بن موفقي. أ

السياسة االستعمارية في 
الجزائر خالل الحكم 

 شبايبي. أالمدني 
 

 

 

     الثالثاء

المقاومة السياسية 
وبوادر الحركة الوطنية 

  20مع مطمع القرن 
 الود. أ

  

االتجاهات السياسية 
والفكرية لمحركة الوطنية 

الجزائرية  إلى غاية 
نهاية الحرب العالمية 

 دركوش. الثانيةأ
       األربعاء
       الخميس



خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

كلية العلىم االختواعية واإلنسانية 

قسن العلىم اإلنسانية 

 
 7   ق4:الفوج - أولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر:برامج األعمال الموجهة السنة

 السداسي الثاني
 2018 \ 2017: السنة الجامعية 

 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام
15:30-

17:00 
       األحد

 اإلثنين

المقاومة الثقافية لالستعمار 
الفرنسي في  الجزائر خالل 

  20القرن 
 بن سالم. أ

قراءة نقدية في نصوص 
 وأدبيات الحركة الوطنية 

 بن موفقي. أ
 
 

 حمقة بحث
 مغدوري. أ

االتجاهات السياسية 
والفكرية لمحركة الوطنية 
الجزائرية  إلى غاية نهاية 
الحرب العالمية الثانية 

 قوبع. د

  

     الثالثاء
السياسة االستعمارية في 
الجزائر خالل الحكم 

 القن. المدني أ
 

المقاومة السياسية 
وبوادر الحركة 

الوطنية مع مطمع 
  20القرن 

 الود. أ
       األربعاء
       الخميس

 



 

خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

واإلنسانية   كلية العلىم االختواعية

قسن العلىم اإلنسانية 

 

 10    ق5:الفوج - أولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر:برامج األعمال الموجهة السنة
 السداسي الثاني

 2018 \ 2017: السنة الجامعية 

 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00 األيام
15:30-

17:00 
       األحد

    اإلثنين
 

 
 حمقة بحث

 ربوح. أ

 قراءة نقدية في 
نصوص وأدبيات 
 الحركة الوطنية 

 قوبع. د

 الثالثاء

السياسة االستعمارية في 
الجزائر خالل الحكم 

المدني 
 مغدوري. د 

 
االتجاهات السياسية 

والفكرية لمحركة الوطنية 
الجزائرية  إلى غاية نهاية 

 الحرب العالمية الثانية
 القن. أ

 

المقاومة السياسية 
وبوادر الحركة الوطنية 

 20مع مطمع القرن 
 بن جدو. أ

المقاومة الثقافية لالستعمار 
الفرنسي في  الجزائر خالل 

 20القرن 
 بن سالم. أ

  

       األربعاء
       الخميس



 

خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

كلية العلىم االختواعية واإلنسانية  

قسن العلىم اإلنسانية 

 

 10:      القاعة  6:الفوج - أولى ماستر تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر:برامج األعمال الموجهة السنة

 السداسي الثاني
 2018 \ 2017: السنة الجامعية 

 – 08:00 األيام
09:30 

09:30 -11:00 11:00 – 12:30 12:30 – 14:00 14:00 - 15:30 15:30-17:00 

       األحد

 اإلثنين

 
قراءة نقدية في 

نصوص وأدبيات 
 الحركة الوطنية 

 بن موفق. أ

المقاومة السياسية وبوادر 
الحركة الوطنية مع مطمع 

  20القرن 
 قراش. أ

المقاومة الثقافية 
لالستعمار الفرنسي في  

 20الجزائر خالل القرن 
 بن سالم. أ

 حمقة بحث
 ربوح. أ

 

  

     الثالثاء

االتجاهات السياسية 
والفكرية لمحركة الوطنية 
الجزائرية  إلى غاية نهاية 
الحرب العالمية الثانية 

 دركوش. أ

السياسة االستعمارية 
في الجزائر خالل 
الحكم المدني  

 بن سالم. أ

       األربعاء
       الخميس

 



 

خاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــىر الدلفـــــــــــة 

كلية العلىم االختواعية واإلنسانية 

قسن العلىم اإلنسانية 

 

 B2:  القاعة           7:الفىج - أولى هاستر تاريخ الدسائر الحديث و الوعاصر:براهح األعوال الوىخهة السنة

السداسي الثاني 

 2018 \ 2017: السنة الداهعية 

 17:00-15:30 15:30 - 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00- 09:30 09:30 – 08:00األيام 

      األحد 

اإلثنين 

قراءة نقدية في 
نصوص وأدبيات 
 الحركة الوطنية

 قراش. أ

 حمقة بحث
 مغدوري. أ

المقاومة السياسية وبوادر 
الحركة الوطنية مع مطمع 

 20القرن 
 قراش. أ

المقاومة الثقافية لالستعمار 
الفرنسي في  الجزائر خالل 

 20القرن 
 بن سالم. أ

 

 
 

   الثالثاء 

االتجاهات السياسية والفكرية 
لمحركة الوطنية الجزائرية  

إلى غاية نهاية الحرب 
 القن .     أالعالمية الثانية

السياسة االستعمارية 
في الجزائر خالل 

 الحكم المدني 
 بن سالم. أ

  

 
 

      األربعاء 

      الخميس 

 


