
        
 48102/8103 الجامعيت الضنت جامعت دمحم األول      

 الزمن اصتعمال      كليت اآلداب والعلوم  اإلنضانيت 
 وجذة                 

 الشعبت4 التاريخ والحضارة

 

                              الفصل الثاني         

 02 - 01 01 - 01 01 -  01 01 - 01 08 - 00 00 - 01     01 - 3 3  - 2  األيـــام

 8-7 -6الخرائطٍت فىج: االثنين

 30/ القاعت    ر.بسالم 

 اللغت الفرنســـــــٍت

 24/  قاعت  أعواهى. ةر

    

 2-1فىج:  الخرائطٍت الثالثاء

 30/ القاعت    . بىجًر

 5-4-3فىج:  الخرائطٍت

 20/ القاعت  الباي ر.

    

 النهضت األوربٍت األربعاء

 هذرج الزٌانً/  أخلٍف ر.

     

 العلىم الوساعذة الخميش

 هذرج الزٌانً/  أخلٍفر. 

 والنهضت األوربٍت العلىم الوساعذةتطبٍقاث 

 / هذرج الزٌانً أخلٍفر. 

    

 العثوانٍىى الجمعت

 هذرج الزٌانً/  النشٍىير. 

 

 2و  1 تطبٍقاث العثوانٍىى والغرب اإلسالهً

 رج الزٌانًهذ/  نشاطر.  النشٍىي ور. 

    

 1الغرب اإلسالهً  الضبت

 / هذرج الزٌانً ر. نشاط

 2الغرب اإلسالهً 

 / هذرج الزٌانً ر. نشاط

    

 
 

        



      
 48102/8103 الجامعيتالضنت  جامعت دمحم األول       

 الزمن اصتعمال      كليت اآلداب والعلوم  اإلنضانيت 
 وجذة                 

 لتاريخ والحضارةالشعبت4 ا

 جميع األفواج           الفصل الرابع       

 األيـــام

 التوقيت       

 2 -  3 3 – 01     01 – 00 00 – 08 01 – 01 01  - 01 01 – 01 01 – 02 

  االثنين

 

 النظرٌاث االقتصادٌت   

                         28ق/ ر. حاجً / 

 

  الثالثاء

 

 تارٌخ إفرٌقٍا   

 24ق /  الصنهاجً. ر

 تارٌخ أهرٌكا

 24ق /  الصنهاجً. ر

  األربعاء

 

 الشــــــرق األقصى   

 28ق /  الصنهاجً. ر

 تطبٍقاث تارٌخ أهرٌكا والشرق األقصى

 28ق//  ر. الصنهاجً

  الخميش

 

 19تارٌخ الوغرب فً القرى     

 ر. بىحسىى هذرج الزٌانً

  الجمعت

 

 تارٌخ أوربا   

 / هذرج الزٌانً ر. النشٍىي

 تطبٍقاث تارٌخ أوربا

 / هذرج الزٌانً ر. النشٍىي

      الضبت

 

 

        



 
 8102/8103الضنت 4  جامعت دمحم األول      

 الذورة الربيعيت الزمن اصتعمال      كليت اآلداب والعلوم  اإلنضانيت 
 وجذة                 

 الشعبت4 التاريخ والحضارة

 

 جميع األفواج                            لفصل الضادسا            

 األيـــام

 التوقيت       

 2 -  3 3 - 01     01 - 00 00 - 08 01 - 01 01  - 01 01 - 01 01 - 02 

       االثنين

 قضاٌا راهنت الثالثاء

 23ر حاجً/ القاعت 

     

 الوخطىطاثعلن   األربعاء

 23/ القاعت أخلٍف ر.

    

 بحىث وهناظراث لخميشا

 7القاعت 

 بحىث وهناظراث

 7القاعت 

    

 علن الوكتباث الجمعت

 23/ القاعت نشاطر. 

      

 قضاٌا التراث الضبت

 23ر. النشٍىي/ القاعت 

     

 


