ج مع سيد محمد بن عبد ه

الك ي متعددة التخصص

بت زة

السنة الجامعية 2020/2019 :
الشعب  :الت ريخ والجغرافي
المس  :الت ريخ والحض رة
ال صل  :اأول

استعم ل الزمن ل دورة الخري ي
09H25 <- 08H00

11H00 <- 09H35

12H35 <- 11H10
حدة:

ااثنين
حدة:

الثاث ء

حدة:

اأستاذ :منير أقصبي

اأستاذ :محمد البركة

اأستاذ :محمد البركة

اأستاذ :عبد اللطيف الغرفي

ال اعةC1 :

ال اعةC1 :

ال اعةC1 :

ال اعةC1 :

حدة:

مدخل لدراس الت ريخ

حدة:

الجمع

السب

مدخل لدراس الت ريخ

حدة:

ت ريخ ااسا

اأستاذ :منير أقصبي

اأستاذ :عبد اللطيف الغرفي

اأستاذ :حميد تيتا

اأستاذ :حميد تيتا

ال اعة:

ال اعةA2 :

ال اعةC2 :

ال اعةB1 :

ال اعةB2 :

جغرافي

حدة:

جغرافي

اأستاذ :الحسن أنجار

اأستاذ :الحسن أنجار

ال اعةA1 :

ال اعةA1 :
حدة:

الخميس

الغر اإسامي

حدة:

الغربي ااسامي

حدة:

ت ريخ الحض را ال ديم

اأستاذ :عبد ال احد م دا ي

حدة:

اأربع ء

أوروب في العصور
الوسط

حدة:

ت ريخ الحض را ال ديم

أوروب في العصور
الوسط

15H25 <- 14H00

17H00 <- 15H35

18H35 <- 17H10

ال غ

حدة:

ال غ

حدة:

ت ريخ ااسا

اأستاذ :محمد لش ر

اأستاذ :محمد لش ر

اأستاذ :عبد ال احد م دا ي

ال اعةB6 :

ال اعةB6 :

ال اعةB6 :

ج مع سيد محمد بن عبد ه

الك ي متعددة التخصص

بت زة

السنة الجامعية 2020/2019 :
الشعب  :الت ريخ والجغرافي
المس  :الت ريخ والحض رة
ال صل  :الث لث

استعم ل الزمن ل دورة الخري ي
09H25 <- 08H00

11H00 <- 09H35

12H35 <- 11H10

17H00 <- 15H35

15H25 <- 14H00

حدة:

ااثنين
حدة:

الثاث ء

الجغرفي الت ريخي

حدة:

الجغرفي الت ريخي

حدة:

تح يل الوثي

حدة:

تطبي

اأستاذ :محمد البركة

اأستاذ :محمد البركة

اأستاذ :منير أقصبي

ال اعةC2 :

ال اعةC2 :

ال اعةB6 :

ال اعةB6 :

اأربع ء

ت ريخ المغر الحديث

اأستاذ :منير أقصبي
ال اعةB2 :

ال اعةB2 :

حدة:

ت ريخ المغر الحديث

اأستاذ :عبد المال ناصري

اأستاذ :عبد المال ناصري

ال اعةB5 :

B5

الخميس
حدة:

الجمع

السب

الثورة ال رنسي والثورة
الصن عي

حدة:

الثورة ال رنسي والثورة
الصن عي

حدة:

الع ل العربي في
و20

19

حدة:

ت ريخ شم ل إفري ي ال دي

اأستاذ :منير أقصبي

تح يل الوثي

اأستاذ :منير أقصبي

حدة:

ت ريخ شم ل إفري ي ال دي

18H35 <- 17H10

حدة:

الع ل العربي في
و20

اأستاذ :ن ر الدين احجيرة

اأستاذ :ن ر الدين احجيرة

اأستاذ :ن ر الدين احجيرة

اأستاذ :ن ر الدين احجيرة

ال اعةC2 :

ال اعةC2 :

ال اعةB5 :

ال اعةB5 :

19

ج مع سيد محمد بن عبد ه

الك ي متعددة التخصص

بت زة

السنة الجامعية 2020/2019 :
الشعب  :الت ريخ والجغرافي
المس  :الت ريخ والحض رة
ال صل  :الخ مس

استعم ل الزمن ل دورة الخري ي
09H25 <- 08H00
حدة:

ااثنين

حدة:

من هج البحث

حدة:

مص در الت ريخ ااجتم عي

حدة:

اأستاذ :حميد تيتا

اأستاذ :حميد تيتا

اأستاذ :حميد تيتا

اأستاذ :حميد تيتا

ال اعةC6 :

ال اعةC6 :

ال اعةC6 :

ال اعةC6 :

ال اعةC6 :

مؤسس

الحم ي

حدة:

مؤسس

الحم ي

حدة:

المدارس الت ريخي

اأستاذ :سعيد الحاجي

اأستاذ :سعيد الحاجي

اأستاذ :عبد اللطيف الغرفي

ال اعةC6 :

ال اعةC6 :

ال اعةC6 :
حدة:

اأربع ء

الجمع

السب

من هج ع اآث ر

حدة:

من هج ع اآث ر

اأستاذ :عبد اللطيف الخمار

اأستاذ :عبد اللطيف الخمار

ال اعةC5 :

ال اعةC5 :

حدة:

الخميس

مص در الت ريخ ااجتم عي

حدة:

المدارس الت ريخي

اأستاذ :عبد اللطيف الغرفي

حدة:

الثاث ء

من هج البحث

11H00 <- 09H35

12H35 <- 11H10

15H25 <- 14H00

17H00 <- 15H35

ت ريخ المدين المغربي

حدة:

ت ريخ المدين المغربي

اأستاذ :عبد المال ناصري

اأستاذ :عبد المال ناصري

ال اعةB5 :

ال اعةB5 :

18H35 <- 17H10

