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جامعة سیدي محمد بن عبد هللا
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 سایس – فاس

جدولة امتحانات الدورة الخریفیة العادیة 2017-2018مسلك التاریخ و الحضارة

أستاذ المادةالوحدة

قاعة أو 
التوقیتتاریخ االمتحانمدرج

11 -- 12
تاریخ الحضارات القدیمة / تاریخ اإلسالم من صدر 

س8:30 - س12:30اإلثنین 08 ینایر   2018ق53العزیفي / نــــافعاإلسالم إلى ع. العباسي

11 -- 12
تاریخ الحضارات القدیمة / تاریخ اإلسالم من صدر 

س8:30 - س12:30اإلثنین 08 ینایر   2018ق55العزیفي / نــــافعاإلسالم إلى ع. العباسي

11 -- 12
تاریخ الحضارات القدیمة / تاریخ اإلسالم من صدر 

س8:30 - س12:30اإلثنین 08 ینایر   2018ق59العزیفي / نــــافعاإلسالم إلى ع. العباسي

11 -- 12
تاریخ الحضارات القدیمة / تاریخ اإلسالم من صدر 

س8:30 - س12:30اإلثنین 08 ینایر   2018ق60العزیفي / نــــافعاإلسالم إلى ع. العباسي

13 -- 14
 تاریخ أوروبا في العصور الوسطى/ الغرب 

س8:30 - س12:30األربعاء 10 ینایر   2018ق53حــاتمي / نــــافعاإلسالمي من الفتح إلى القرن 5ھـ

13 -- 14
 تاریخ أوروبا في العصور الوسطى/ الغرب 

س8:30 - س12:30األربعاء 10 ینایر   2018ق55حــاتمي / نــــافعاإلسالمي من الفتح إلى القرن 5ھـ

13 -- 14
 تاریخ أوروبا في العصور الوسطى/ الغرب 

س8:30 - س12:30األربعاء 10 ینایر   2018ق59حــاتمي / نــــافعاإلسالمي من الفتح إلى القرن 5ھـ

13 -- 14
 تاریخ أوروبا في العصور الوسطى/ الغرب 

س8:30 - س12:30األربعاء 10 ینایر   2018ق60حــاتمي / نــــافعاإلسالمي من الفتح إلى القرن 5ھـ

س8:30 - س10:30السبت 13 ینایر   2018ق53العلميالفرنسیة17 -- 17

س8:30 - س10:30السبت 13 ینایر   2018ق55العلميالفرنسیة17 -- 17

س8:30 - س10:30السبت 13 ینایر   2018ق59العلميالفرنسیة17 -- 17

س8:30 - س10:30السبت 13 ینایر   2018ق60العلميالفرنسیة17 -- 17

س8:30 - س12:30الثالثاء 16 ینایر   2018ق53عوني / الحایكالمدخل لدراسة التاریخ/ جغرافیة المغرب 161 -- 15

س8:30 - س12:30الثالثاء 16 ینایر   2018ق55عوني / الحایكالمدخل لدراسة التاریخ/ جغرافیة المغرب 161 -- 15

س8:30 - س12:30الثالثاء 16 ینایر   2018ق59عوني / الحایكالمدخل لدراسة التاریخ/ جغرافیة المغرب 161 -- 15

س8:30 - س12:30الثالثاء 16 ینایر   2018ق60عوني / الحایكالمدخل لدراسة التاریخ/ جغرافیة المغرب 161 -- 15



Université Sidi Mohamed Ben Abdallah
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
 Saïs - Fès

جامعة سیدي محمد بن عبد هللا
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 سایس – فاس

جدولة امتحانات الدورة الخریفیة العادیة 2017-2018مسلك التاریخ و الحضارة

أستاذ المادةالوحدة

قاعة أو 
التوقیتتاریخ االمتحانمدرج

31 -- 32
تاریخ شمال إفریقیا القدیم / العالم العربي في 

س14:30 - س18:30الثالثاء 09 ینایر   2018ق46العزیفـــي / حــاتميالقرنین 19 و20

31 -- 32
تاریخ شمال إفریقیا القدیم / العالم العربي في 

س14:30 - س18:30الثالثاء 09 ینایر   2018ق49العزیفـــي / حــاتميالقرنین 19 و20

31 -- 32
تاریخ شمال إفریقیا القدیم / العالم العربي في 

س14:30 - س18:30الثالثاء 09 ینایر   2018ق56العزیفـــي / حــاتميالقرنین 19 و20

33 -- 34
الثورة الفرنسیة والثورة الصناعیة/ تاریخ المغرب 

س14:30 - س18:30الجمعة 12 ینایر   2018ق46مــرون / العمرانيالحدیث من ق16 إلى نھایة ق 18

33 -- 34
الثورة الفرنسیة والثورة الصناعیة/ تاریخ المغرب 

س14:30 - س18:30الجمعة 12 ینایر   2018ق49مــرون / العمرانيالحدیث من ق16 إلى نھایة ق 18

33 -- 34
الثورة الفرنسیة والثورة الصناعیة/ تاریخ المغرب 

س14:30 - س18:30الجمعة 12 ینایر   2018ق56مــرون / العمرانيالحدیث من ق16 إلى نھایة ق 18

س14:30 - س18:30اإلثنین 15 ینایر   2018ق46نــــافع / كـــریميتحلیل الوثیقة/ الحغرافیة التاریخیة36 -- 35

س14:30 - س18:30اإلثنین 15 ینایر   2018ق49نــــافع / كـــریميتحلیل الوثیقة/ الحغرافیة التاریخیة36 -- 35

س14:30 - س18:30اإلثنین 15 ینایر   2018ق56نــــافع / كـــریميتحلیل الوثیقة/ الحغرافیة التاریخیة36 -- 35

51 -- 52
مناھج البحث التاریخي / تاریخ المغرب وإفریقیا 

س8:30 - س12:30الثالثاء 09 ینایر   2018ق52بوزویتة / كـــریميخالل القرن 20

51 -- 52
مناھج البحث التاریخي / تاریخ المغرب وإفریقیا 

س8:30 - س12:30الثالثاء 09 ینایر   2018ق55بوزویتة / كـــریميخالل القرن 20

س8:30 - س12:30الجمعة 12 ینایر   2018ق52مــرون / بوزویتـــةالمغارب في القرن 19/ تاریخ الحمایة والمقاومة54 -- 53

س8:30 - س12:30الجمعة 12 ینایر   2018ق55مــرون / بوزویتـــةالمغارب في القرن 19/ تاریخ الحمایة والمقاومة54 -- 53

س8:30 - س12:30اإلثنین 15 ینایر   2018ق52عوني / العمرانيالتراث التاریخي والثقافي/ تاریخ المؤسسات والنظم56 -- 55

س8:30 - س12:30اإلثنین 15 ینایر   2018ق55عوني / العمرانيالتراث التاریخي والثقافي/ تاریخ المؤسسات والنظم56 -- 55


