
2023 / 2022: السنة الجامعية

التاري    خ والحضارة:الشعبة

التاري    خ والحضارة: المسلك

ي:  الفصل
 
الثان

العلوم المساعدة للتاري    خوحدةالعلوم المساعدة للتاري    خوحدة

عبد اللطيف الخمار. ذاألستاذعبد اللطيف الخمار. ذاألستاذ

C6القاعةC6القاعة

اإلغريق و الرومانوحدةاإلغريق و الرومانوحدةالغرب اإلسالمي وحدةالغرب اإلسالمي وحدة 

ي.ذاألستاذحميد تيتاو. ذاألستاذحميد تيتاو. ذاألستاذ
 
ي. ذاألستاذعبد اللطيف الغرف

 
عبد اللطيف الغرف

B5القاعةB5القاعةC6القاعةC6

تاري    خ الممالك والعثمانيي  وحدةتاري    خ الممالك والعثمانيي  وحدة

مصطف  نارص. ذاألستاذمصطف  نارص. ذاألستاذ

B2القاعةB2القاعة

التهضة األوروبيةوحدةالتهضة األوروبيةوحدة

خان. ذاألستاذ خان. ذاألستاذأحمد إيشر أحمد إيشر

A5القاعةA5القاعة

اللغة الفرنسيةوحدةاللغة الفرنسيةوحدة

ي السالسياألستاذ
ي السالسياألستاذعبد الغن 

عبد الغن 

B5القاعةB5القاعة

الخرائطيةوحدةالخرائطيةوحدة

وياألستاذ وياألستاذجواد الب   جواد الب  

C5القاعةC5القاعة

األربعاء

الجمعة

12H35-11H10 11H00-09H35  17H00-15H35

الثالثاء

السبت

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

الخميس

استعمال الزمن للدورة الربيعية
18H35-17H10 15H25-14H00  09H25-08H00 

االثني  



2023 / 2022: السنة الجامعية

التاري    خ والحضارة: الشعبة

التاري    خ والحضارة: المسلك

الفصل الرابع

النظريات اإلقتصاديةوحدةالنظريات اإلقتصاديةالوحدة

ي. ذاالستاذ ي. ذاألستاذدمحم العرين  دمحم العرين 

A2القاعةA2القاعة

ي القرني   وحدةتاري    خ أمريكاوحدةتاري    خ أمريكاوحدة
 
ي القرني   وحدة20 و19أوربا ف

 
20 و19أوربا ف

ي. ذاالستاذ ي. ذاالستاذمنب  أقصن  مصطف  نارص. ذاألستاذمصطف  نارص. ذاألستاذمنب  أقصن 

A1القاعةA1القاعةC5القاعةC5القاعة

وحدة

تاري    خ المغرب وإفريقيا 

جنوب الصحراء إىل غاية 

19ق 

وحدة
تاري    خ المغرب وإفريقيا جنوب 

19الصحراء إىل غاية ق 

عبد المالك نارصي. ذاألستاذعبد المالك نارصي. ذاألستاذ

B6القاعةB6القاعة

وحدة
ي القرن التاسع 

 
المغرب ف

عشر
وحدة

ي القرن التاسع 
 
المغرب ف

عشر
وحدة

ق األقىص : تاري    خ الشر

اليابان
ق األقىصوحدة اليابان: تاري    خ الشر

خان. ذاألستاذ خان. ذاألستاذأحمد إيشر مصطف  نارص. ذاألستاذمصطف  نارص. ذاألستاذأحمد إيشر

C1القاعةC1القاعةA5القاعةA5القاعة

األربعاء

الجمعة

12H35-11H10 11H00-09H35  17H00-15H35

الثالثاء

السبت

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

الخميس

استعمال الزمن للدورة الربيعية
18H35-17H10 15H25-14H00  09H25-08H00 

االثني  
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التاري    خ والحضارة:  الشعبة

التاري    خ والحضارة: المسلك

الفصل السادس

وحدة
التنظيمات السياسية 

والحزبية
وحدة

التنظيمات السياسية 

والحزبية

األستا

ذ
ي. ذ األستادمحم العرين 

ذ
ي. ذ دمحم العرين 

C7القاعةC7القاعة

اث االثري بالمغربوحدة اث األثري بالمغربوحدةالبر البر

األستا

ذ
األستاعبد الطيف الخمار

ذ
عبد الطيف الخمار

C4القاعةC4القاعة

المؤسسات واالجمتاع وحدة

ي البشر
المؤسسات واالجمتاع وحدة

ي البشر األستا

ذ
األستاعبد المالك نارصي. ذ

ذ
عبد المالك نارصي. ذ

B3القاعةB3القاعة

التاري    خ الراهنوحدةالتاري    خ الراهنوحدة

األستا

ذ
خان. ذ األستاأحمد إيشر

ذ
خان. ذ أحمد إيشر

B4القاعةB4القاعة

11H00-09H35  

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

17H00-15H35

الكلية متعددة التخصصات بتازة

18H35-17H10 

الثالثاء

استعمال الزمن للدورة الربيعية

السبت

15H25-14H00 12H35-11H10

الجمعة

الخميس

األربعاء

 09H25-08H00 

االثني  


