
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    20.  20  .  20.    21األفواج:                                                أالمجموعة:                              تارٌـــــــخة  الثالثالسنة 

15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

           5– 8المشرق اإلسالمً بٌن  ق  

25مد:      قٌشاحأ.   
  

 
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
                       تارٌخ الحركة الوطنٌة  

20مد:      أ. لهاللً  
  

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة              

05 مد:      بوعكازأ.      
  

 
ربــــــاءاأل   

20/11/0202  
                   المشرق الـربً الحدٌث   

20مد:    أ. بن اعراب   
                    قضاٌا عربٌة مـاصرة 

20د: أبو جزر   مأ.     

 
 

 الخـمـٌـس 
25/11/0202  

                         لغة أجنبٌة             

25: مد   أ. ....    

الفكر االجتماعً السٌاسً               

25مد:      أ. حفٌظً  
 الســـــــبت  

27/11/0202  
   أوربا واألمرٌكٌتان فً الفترة المـاصرة  

20مد:       عزةأ.   

               الحوكمة وأخالقٌات المهنة

20مد:      سـداويأ.   
 األحــــــــد  

28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             واآلثارقسم التارٌخ 

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    27  .  26.    25األفواج:                                                أالمجموعة:                              تارٌـــــــخة  الثالثالسنة 

15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

           5– 8المشرق اإلسالمً بٌن  ق  

26مد:      قٌشاحأ.   
  

 
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
                       تارٌخ الحركة الوطنٌة  

20مد:      أ. لهاللً  
  

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة              

06 مد:      بوعكازأ.      
  

 
ربــــــاءاأل   

20/11/0202  
                   المشرق الـربً الحدٌث   

20مد:    أ. بن اعراب   
                    قضاٌا عربٌة مـاصرة 

20د: أبو جزر   مأ.     

 
 

 الخـمـٌـس 
25/11/0202  

                         لغة أجنبٌة             

20: ق   أ. ....    

الفكر االجتماعً السٌاسً               

20ق  20: ق     أ. حفٌظً  
 الســـــــبت  

27/11/0202  
   أوربا واألمرٌكٌتان فً الفترة المـاصرة  

20مد:       عزةأ.   

               وأخالقٌات المهنة الحوكمة

20مد:      سـداويأ.   
 األحــــــــد  

28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    20.  20  .  20.    21األفواج:                                                بالمجموعة:                              تارٌـــــــخة  الثالثالسنة 

15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

           5– 8المشرق اإلسالمً بٌن  ق 
05مد:      واديأ.     

   
 

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

                       تارٌخ الحركة الوطنٌة 
03مد:      شتواحأ.    

   

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة             

05 مد:      جبريأ.      
   

 
ربــــــاءاأل   

20/11/0202  
                قضاٌا عربٌة مـاصرة 

03د: أبو جزر   مأ.         
                    المشرق الـربً الحدٌث 

03مد:     الـكروتأ.    
   

 
 الخـمـٌـس 

25/11/0202  
الفكر االجتماعً السٌاسً            

05مد:      أ. حفٌظً     
                         أجنبٌة            لغة

05: مد   أ. ....    
 الســـــــبت    

27/11/0202  
            الحوكمة وأخالقٌات المهنة

03مد:      عدالأ.      
 أوربا واألمرٌكٌتان فً الفترة المـاصرة  

03مد:       بن علًأ.     
 األحــــــــد    

28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    27 .  26.    25األفواج:                                                بالمجموعة:                              تارٌـــــــخة  الثالثالسنة 

15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

           5– 8المشرق اإلسالمً بٌن  ق 
06مد:      واديأ.     

   
 

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

                       تارٌخ الحركة الوطنٌة 
04مد:      شتواحأ.    

   

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
دراسة نقدٌة للكتابات التارٌخٌة             

06 مد:      جبريأ.      
   

 
ربــــــاءاأل   

20/11/0202  
                قضاٌا عربٌة مـاصرة 

04د: أبو جزر   مأ.         
                    المشرق الـربً الحدٌث 

04مد:     الـكروتأ.    
   

 
 الخـمـٌـس 

25/11/0202  
الفكر االجتماعً السٌاسً            

06مد:      أ. حفٌظً     
                         لغة أجنبٌة           

06: مد   أ. ....    
 الســـــــبت    

27/11/0202  
            الحوكمة وأخالقٌات المهنة

04مد:      عدالأ.      
 أوربا واألمرٌكٌتان فً الفترة المـاصرة  

04مد:       بن علًأ.     
 األحــــــــد    

28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             التارٌخ واآلثارقسم 

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

  21الفوج:                                                                                                آثارة  الثالثالسنة 

15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

    اآلثار والسٌاحة                

08: ق  حمالت أ.   

                    صٌانة وترمٌم      

08: ق     أ. عرباوي  

  
 

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

               الجرد األثري        

08: ق    أ. خلف هللا  

                         آثار إسالمٌة   

08: ق   أ. طوٌل الـٌدي  

  

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
     الحوكمة وأخالقٌات المهنة 

08: ق      حبوسةأ.   

                    ما قبل التارٌخ   

      08: ق   قنديأ.       

  

 
ربــــــاءاأل   

20/11/0202  

الحفظ الوقائً                    

08: ق   غربًأ.    

اآلثار القدٌمة                       

08: ق عٌدأ.   

  
 

 الخـمـٌـس 
25/11/0202  

     تقنٌات اإلعالم اآللً المطبق 

08: ق    أ. عرباوي  
                علم اآلثار التجرٌبً

08: ق    قنديأ.      

 الســـــــبت   
27/11/0202  

 األحــــــــد      
28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

  21الفوج:                                                                                                آثار قــدٌمــة 1ماســـــــتر

16 ---- 17  15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

الفخارٌات فً المغرب القدٌم        

09: ق       هادي أ.   

 الـمارة اللٌبٌة البونٌة فً مغرب قدٌم  

09: ق    محمد الشرٌفأ.   

  
 

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

   المسكوكات فً المغرب القدٌم  

09: ق       غربًأ.   

                          الكتابات الالتٌنٌة

09: ق       خاشةأ.   

 

 
 

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
   نصوص ومصادر أدبٌة        

09: ق   سً الهادي أ.   

 منهجٌة البحث التارٌخً                 

09: ق  بن شـالل  أ.   

ربــــــاءاأل     
20/11/0202  

      الممالك المحلٌة وآثارها المادٌة   

09: ق   محمد الشرٌفأ.   

  
 

 الخـمـٌـس 
25/11/0202  

                      لغة أجنبٌة  

09: ق    قنديأ.   

الثروة الزراعٌة والنشاط االقتصاد    

09: ق      أونٌسأ.   

 الســـــــبت   
27/11/0202  

 األحــــــــد       
28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             واآلثارقسم التارٌخ 

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

  21الفوج:                                                                            تارٌخ وحضارات المغرب القدٌم 1ماســـــــتر

16 ---- 17  15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

قبل  9تارٌخ بالد المغرب من ق  
        م إلى القرن المٌالدي  

02: ق        أ. أونٌس  

       حضارات ما قبل التارٌخ       

02: ق    أ. بلحرش  

  
 

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

      منهجٌة البحث التارٌخً   

02: ق       أ. شهرة  

             الحضارة اللٌبٌة البونٌة  

02: ق       أ. خالد  

 

 
 

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

              أنثربولوجٌا ثقافٌة  

02: ق     أ. خلفة  

 الحٌاة الفكرٌة فً بالد المغرب القدٌم

02: ق         أ. خلفة     

ربــــــاءاأل     
20/11/0202  

      وسائط االتصاالت الحدٌثة          

02: ق   طوٌل   أ.   

  
 

 الخـمـٌـس 
25/11/0202  

                   لغة التخصص  

02: ق    خاشةأ.      

الجغرافٌة التارٌخٌة                   

02: ق      زٌن الـابدٌنأ.   

 الســـــــبت   
27/11/0202  

 األحــــــــد       
28/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

  20.  21فوج: ال                                                                                  تارٌخ المغرب الـربً المـاصر 1ماســـــــتر

16 ---- 17  15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

  المـاصراألقصى تارٌخ المغرب   

01: ق        بودٌنةأ.   

            تارٌخ الجزائر المـاصر

01: ق     فاٌدأ.      

  
 

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

          تارٌخ لٌبٌا المـاصرة      

01: قالـكروت      أ.   

             تارٌخ تونس المـاصرة

01: ق       بوعبدهللاأ.     

 

 
 

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

مصادر المغرب الـربً المـاصر    

01: ق   كـوان  أ.   

منهجٌة البحث وتقنٌاته            

01: ق         لوصٌفأ.   

ربــــــاءاأل     
20/11/0202  

جغرافٌة المغرب الـربً الطبٌـٌة    

01: ق   بن صفٌة   أ.   

  
 

 الخـمـٌـس 
25/11/0202  

                          لغة أجنبٌة  

01: ق    عمٌرةأ.   

أعالم الحركات الوطنٌة المغاربٌة 

01: ق      كراغلأ.   

 الســـــــبت   
27/11/0202  

 األحــــــــد       
28/11/0202  

 

 

 

  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

  20.  21فوج: ال                                                                     تارٌخ الغرب اإلسالمً فً الـصر الوسٌط 1ماســـــــتر

16 ---- 17  15 ------ 16  10 ---- 15  10 ------ 10  10 --- 10  11 -- 10  12 -- 11 التوقٌت الٌـوم/   

 ٌة فً الغرب اإلسالمًالحركات المذهب  

00: ق         أ. بكاي  

         التارٌخ السٌاسً للمغرب

00: ق     حمومأ.         

  
 

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

                          النشاط الفالحً  

00: ق         أ. بكاي  

ٌخ الـلوم فً الغرب اإلسالمً تار

00: ق        أ. برٌكة  

 

 
 

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

مصادر تارٌخ الغرب اإلسالمً           

00: ق   كـوان  أ.   

                مدارس ومناهج  

00: ق         أ. قٌشاح  

ربــــــاءاأل     
20/11/0202  

الـمران والمراكز الحضارٌة        

00: ق   طوٌل   أ.   

  
 

 الخـمـٌـس 
25/11/0202  

                          نصوص أجنبٌة   

00: ق    الـكروتأ.   

األنثربولوجٌا والتارٌخ           

00: ق      كوسةأ.   

 الســـــــبت   
27/11/0202  

 األحــــــــد       
28/11/0202  

 

 


