
 جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية 

قسن العلوم اإلنسانية 

 10 الى01   من الفوجA section- الثانية تاريخ : برامج محاضرات السنة  
 السداسي الثاني

 2017/2018: السنة الجامعية 
 -أ –المدرج 

 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
 
 

  

       اإلثنين

       الثالثاء

 جغرافيا بشرية األربعاء
 سويسي. أ

 
بية  والنهضة األور

 برق. أ 

تاريخ وحضارة المغرب 
 القديم  

 كاكي. أ
 

 
  مصادر تاريخ الجزائر

 قرش س. أ

 لغـة فرنسيـة
 قنشوبة. أ 

  تاريخ الجزائر الثقافي الخميس
 جرد. أ

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي

 داودي.أ

منهجيــة وتقنية البحث 
 التاريخي

 القن. أ

  الدولة العثمانية
 القنأ 

ما بين الحديث تاريخ الجزائر 
 (م19-16)القرنين 

 القن.أ 
 

 

 



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية  

قسن العلوم اإلنسانية 

 1 ـ   ق1:فوج - ثانية تاريخ   : برامج أعمال موجهة  السنة 
 السداسي الثاني

 2017/2018: 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

 السبت
الحديث تاريخ الجزائر 

-16)ما بين القرنين 

   (م19

 بوزيدي. أ

 تاريخ وحضارات المغرب 
 ثميجي. أ

 منهجية
 بومعقل. أ

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي

 بوصبع   . أ 
 تاريخ الجزائر الثقافي .م

 بمعدل. أ
 

          األحد
       اإلثنين
       الثالثاء

       األربعاء
         الخميس

 

 
 
 
 
 



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية  

قسن العلوم اإلنسانية 

 2:   ـ   ق2: فوج–ثانية تاريخ         : برامج أعمال موجهة السنة 
 السداسي الثاني

 2017/2018: 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

 تاريخ وحضارات المغرب  السبت
 ثميجي . أ

تاريخ الجزائر 
ما بين الحديث 

   (م19-16)القرنين 

 بوزيدي . أ

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي
 بوصبع. أ

 تاريخ الجزائر الثقافي .م
 . أ

 منهجية 
 بومعقل . أ

  

       األحد
       اإلثنين
       الثالثاء
       األربعاء
       الخميس

 
 
 

 

 



 
جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 

كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية  

قسن العلوم اإلنسانية 

 

 3  ـ      ق3:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 
 السداسي الثاني

 2017/2018: 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

 تاريخ الجزائر الثقافي  السبت
 نايمي. أ

 منهجية
 بومعقل. أ 

تاريخ الجزائر 
ما بين الحديث 

   (م19-16)القرنين 

 بوزيدي . أ

تاريخ وحضارات 
 المغرب

 كيحل     . أ 

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي

 حوة ف . أ
 

       األحد
       اإلثنين
       الثالثاء
       األربعاء
       الخميس

 
  



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية  

قسن العلوم اإلنسانية 

 4  ـ   ق4:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 
 السداسي الثاني

 2017/2018: 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

 منهجية.  السبت
 بومعقل. أ

تاريخ الجزائر .  م .أ
 الثقافي 

 نايمي. أ

 تاريخ وحضارات المغرب
 أ ثميجي

تاريخ الجزائر 
ما بين الحديث 

   (م19-16)القرنين 

 بوزيدي . أ
 

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي

 جباري . أ

       األحد
       اإلثنين
       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس
 
  



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية  

قسن العلوم اإلنسانية 

 

 5  ـ  ق5:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 
 السداسي الثاني

 2017/2018: 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

 السبت
 تاريخ وحضارة المغرب

   واألندلساإلسالمي
 داودي. أ

 تاريخ وحضارات المغرب
 كيحل. أ

 تاريخ الجزائر الثقافي    .م
 بمعدل. أ  

 منهجية 
 بومعقل.     أ

الحديث تاريخ الجزائر 
-16)ما بين القرنين 

   (م19

 بومعقل   . أ 
 

       األحد
       اإلثنين
       الثالثاء
       األربعاء
       الخميس

 
  



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية  

قسن العلوم اإلنسانية 

 6   ـ ق6:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 

 السداسي الثاني
 2017/2018: 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

  السبت
 تاريخ الجزائر الثقافي . م

 بمعدل. أ

ما الحديث تاريخ الجزائر 
   (م19-16)بين القرنين 

 عينة. أ

 اإلسالمي تاريخ وحضارة المغرب
  واألندلس

 حوة ف . أ
 تاريخ وحضارات المغرب

 كيحل. أ
 منهجية

 بوذينة ن. أ
       اإلحد
       االثنين
       الثالثاء
       األربعاء
       الخميس

 
 

 

 

 

 



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
 كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية 

قسن العلوم اإلنسانية 

 7   ـ ق7:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 

 السداسي الثاني
 2017/2018: 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

 السبت
ما الحديث تاريخ الجزائر 
   (م19-16)بين القرنين 

 عينةأ. أ

 تاريخ وحضارات المغرب
 بن أحمد. أ

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي

 حوة ف    . أ
 تاريخ الجزائر الثقافي .م

 بن دراح. أ
 منهجية

   بوذينة. أ

       األحد
       اإلثنين

       الثالثاء

       األربعاء
       الخميس

 
 

 
جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 



كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية 

قسن العلوم اإلنسانية 

 8   ـ ق8:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 

 السداسي الثاني
 2017/2018: 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

 تاريخ وحضارات المغرب السبت
 كيحل. أ

تاريخ الجزائر 
ما بين الحديث 

   (م19-16)القرنين 

 كبيش . أ

 تاريخ الجزائر الثقافي .م
 بن دراح. أ

 منهجية

 بوذينة ن. أ

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي

 جباري. أ
 

       االحد
       اإلثنين

       الثالثاء

       األربعاء
       الخميس

 

 
 

 



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية 

قسن العلوم اإلنسانية 

 9   ـ  ق9:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 

 السداسي الثاني
 2017/2018: 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

 تاريخ الجزائر الثقافي. م السبت
 كبيش. أ

 تاريخ وحضارة المغرب
   واألندلساإلسالمي

 حوة ف.  أ

 تاريخ وحضارات المغرب
 كيحل. أ

ما بين الحديث تاريخ الجزائر 
   (م19-16)القرنين 

 عينة أ. أ
 منهجية

 طاهيري. أ
 
 

       األحد
       اإلثنين

       الثالثاء

       األربعاء
       الخميس

 

 

 

 



جاهعـــــــــة زيــــــــاى عاشــــــــــور الجلفـــــــــــة 
كلية العلوم االجتواعية واإلنسانية 

قسن العلوم اإلنسانية 

 1   ـ    ق10:ثانية تاريخ           ـ فوج : برامج أعمال موجهة السنة 

 السداسي الثاني
 2017/2018: 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
ما بين الحديث تاريخ الجزائر 
   (م19-16)القرنين 

 قادري. أ

 تاريخ وحضارات المغرب
 ثميجي.أ 

 تاريخ الجزائر الثقافي .م
 يزير ب . أ

 اإلسالمي تاريخ وحضارة المغرب
  واألندلس

 قمان.أ 
 منهجية

  عمراني. أ

       اإلثنين

       الثالثاء

       األربعاء
       الخميس

 
 

 

 
 


