
                 

   
 

       

 

 

 

 :الزمن استعمال
                                                                          األول :الفصل/  التاريخ والحضارةمسلك: 

 التوقيت

 18  -   17 17  -  16 16 - 15 15  -  14 12 -11 11  -  10 10  -   9 9   -  8 األيام 

   ثنيــناال

 مداني .ذتطبيقات صدر اإلسالم  

  لرايس. اذدراسة التاريخ  لتطبيقات املدخل 

 مدرج زيري 

 تاريخ صدر اإلسالم

 مدرج زيري  /ذ: مداني 

   الثالثاء
 املدخل لدراسة التاريخ

 مدرج زيري   /الرايس   .ذ

 الفرنسية 

 مدرج زيري  / ذ. خليل عبد الجليل

   األربعاء
افية املغرب  جغر

  زيري  جمدر  /التايري  .ذ

  الفيودالية والكنيسة

 مدرج زيري  /ذ يش ي 

   الخميس
 اإلغريق والرومان

 مدرج زيري  /بودهو  .ذة

 

    الجمعة
 الحضارات القديمة

 مدرج زيري  /ذ. عرايش ي 

     السبت

 

 

 

 

 

 2023 /2022 :السنة الجامعية

 جامعة محمد األول
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 **وجـدة **



                 

 

 
 

       

 

 

 :الزمن استعمال

 ثالثال :الفصل/  التاريخ والحضارةمسلك: 
 التوقيت

 18  -   17 17  -  16 16 - 15 15  -  14 12 -11 11  -  10 10  -   9 9   -  8 األيام 

 ثنيــناال
    

 الثالثاء
افيا التاريخية  الجغر

 21 القاعة / ذ. الرايس   

 تحليل الوثيقة

 29 القاعة / ذ. احميان

  

 األربعاء

تطبيقات: تحليل الوثيقة  

افيا التاريخيةتطبيقات   الجغر

 21  القاعة/  ذ. الرايس - ذ. احميان 

 تاريخ املغرب الحديث

 21  القاعة /ذ. املستعين 

  

 الخميس
 الثورة الفرنسية

 17  القاعة  يش ي / ذة. بنتومية / ذ.  

 يش ي /ذ. عزو ذ.  العالم  العربي

  مدرج الزياني

  

 الجمعة
  فريقياإتاريخ شمال 

 مدرج الزياني/  ذ. عرايش ي

 
  

 السبت
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 2023 /2022 :السنة الجامعية

 جامعة محمد األول
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 **وجـدة **



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :الزمن استعمال
                                                                          خامسال :الفصل/  التاريخ والحضارةمسلك: 

 التوقيت

 18  -   17 17  -  16 16 - 15 15  -  14 12 -11 11  -  10 10  -   9 9   -  8 األيام 

 ثنيــناال
  

 
 بحوث ومناظرات

 أساتذة الشعبة

 الثالثاء
 بحوث ومناظرات  

 أساتذة الشعبة

  تاريخ الفن

 27القاعة  / ذ. مداني

 األربعاء
  املغاربيون   

 27القاعة  / ذ. املستعين

 املغرب والعالم املتوسطي

 28القاعة   / ذ. احميان

 الخميس
  قضايا الجهة  

 28القاعة  / ذة. طنجي

 

 الجمعة
 هج البحثامن  

 مدرج زيري  /بودهو  ة.ذ

 آثار وتراث الجهة

 27القاعة  / . طنجيةذ

 السبت
  

  

 

 

 2023 /2022 :السنة الجامعية

 جامعة محمد األول
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 **وجـدة **


