
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

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

 المشرق اإلسالمً
01مد:      قٌشاحأ.   

             لغة أجنبٌة           
01مد:     أ. ....    

    
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 الثورة التحرٌرٌة 
01مد:    لهاللً أ.   

    

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  
 ما قبل التارٌخ 

01 مد:      سٌتواحأ.   

    

 
 األحــــــــد 

15/11/0202  
 الحوكمة وأخالقٌات المهنة

01مد:     عدال أ.   
 علم الخرائط

01د: م  بن صفٌة  أ.   

    
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

 تارٌخ النظم السٌاسٌة
01مد:       عزةأ.      

 المشرق العربً حدٌث
01مد:     بن اعرابأ.   

لثالثـــــاءا       
17/11/0202  

 جغرافٌا اقتصادٌة
01مد:      أ. ناصري  

ربعـــــاءاأل        
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

    27.  26 . 25األفواج:                                                أالمجموعة:                              تارٌـــــــخة  الثالثالسنة 

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

 المشرق اإلسالمً
02مد:      قٌشاحأ.   

             أجنبٌة            لغة
01مد:     أ. ....    

    
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 الثورة التحرٌرٌة 
02مد:    لهاللً أ.   

    

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  
 ما قبل التارٌخ 

02 مد:      سٌتواحأ.   

    

 
 األحــــــــد 

15/11/0202  
 الحوكمة وأخالقٌات المهنة

02مد:     عدال أ.   
 علم الخرائط

02د: م  بن صفٌة  أ.   

    
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

 تارٌخ النظم السٌاسٌة
02مد:       عزةأ.      

 المشرق العربً حدٌث
02مد:     بن اعرابأ.   

لثالثـــــاءا       
17/11/0202  

 جغرافٌا اقتصادٌة
02مد:      أ. ناصري  

ربعـــــاءاأل        
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

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

                 المشرق اإلسالمً
03مد:      واديأ.   

              لغة أجنبٌة           
05مد:       أ. ....  

    
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 الثورة التحرٌرٌة 
03مد:      شتواحأ.   

    

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  
                    ما قبل التارٌخ 

03 مد:     راشًأ.    

    

 
 األحــــــــد 

15/11/0202  
         الحوكمة وأخالقٌات المهنة

03مد:     سعداويأ.   
            علم الخرائط         

03د: م   بن صفٌةأ.   

    
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

             تارٌخ النظم السٌاسٌة

03مد:       جبريأ.   
          المشرق العربً حدٌث

03مد:    عبدالغفورأ.   

لثالثـــــاءا       
17/11/0202  

 جغرافٌا اقتصادٌة
03مد:     أ. ناصري  

ربعـــــاءاأل        
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

    27. 26.  25األفواج:                                                بالمجموعة:                              تارٌـــــــخة  الثالثالسنة 

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

                 المشرق اإلسالمً
04مد:      واديأ.   

              لغة أجنبٌة           
05مد:       أ. ....  

    
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 الثورة التحرٌرٌة 
04مد:      شتواحأ.   

    

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  
                    ما قبل التارٌخ 

04 مد:     راشًأ.    

    

 
 األحــــــــد 

15/11/0202  
         الحوكمة وأخالقٌات المهنة

04مد:     سعداويأ.   
            علم الخرائط         

04د: م   بن صفٌةأ.   

    
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

             تارٌخ النظم السٌاسٌة

04مد:       جبريأ.   
          المشرق العربً حدٌث

04مد:    عبدالغفورأ.   

لثالثـــــاءا       
17/11/0202  

 جغرافٌا اقتصادٌة
04مد:     أ. ناصري  

ربعـــــاءاأل        
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

  21الفوج:                                                                                                آثارة  الثالثالسنة 

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

                  آثار إسالمٌة     

20: ق   أ. طوٌل العٌدي  
 علم اآلثار الوقائً

20: ق  حمالت أ.   

  
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 حلقات بحث  

20: ق    هاديأ.   

              الصٌانة والترمٌم

20: ق     أ. عرباوي  

  

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  

 ما قبل التارٌخ  

20: ق  قندي أ.   

 اآلثار والمحٌط

20: ق    عرباويأ.   

  

 
 األحــــــــد 

15/11/0202  

 المخدرات والمجتمع  

20: ق    أ. حبوسة  

 اآلثار القدٌمة

20: ق   أ. محمد الشرٌف  

 
 

 
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

لثالثـــــاءا         
17/11/0202  

ربعـــــاءاأل              
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

  21الفوج:                                                                                                آثار قــدٌمــة 1ماســـــــتر

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

 االتصال  

09: ق     أ. طوٌل العٌدي  

 العمارة الرومانٌة

09: ق  محمد الشرٌف أ.   

  
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 الفسٌفساء فً المغرب  

09: ق     عرباوي أ.   

                         الكتابات الالتٌنٌة

09: ق       خاشةأ.   

 

 
 

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  

 نصوص ومصادر أدبٌة  

09: ق    سً الهاديأ.   

 منهجٌة البحث التارٌخً

09: ق    قنديأ.   

 األحــــــــد   
15/11/0202  

 العمارة والطقوس   

09: ق   محمد الشرٌف أ.   

  
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

 اللغة األجنبٌة  

09: ق    أ. خاشة  

 المؤسسات اإلدارٌة

09: ق     أ. عٌد  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

  21الفوج:                                                                            تارٌخ وحضارات المغرب القدٌم 1ماســـــــتر

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

 االتصال  

02: ق    العٌديأ. طوٌل   

 المظاهر الحضارٌة 

02: ق   أ. بلحرش  

 
 

 
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 تارٌخ  بالد المغرب  

02: ق       أونٌسأ.   

 الحضارة القرطاجٌة

02: ق       خالدأ.   

 

 
 

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  

 استوغرافٌة المغرب  

02: ق    خلفة أ.   

المغربلمعتقدات الدٌنٌة فً بالد ا  

02: ق         خلفةأ.   

 األحــــــــد   
15/11/0202  

 الحٌاة االجتماعٌة بالمغرب   

02: ق      مسعًأ.   

  
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

                   لغة التخصص  

02: ق    خاشةأ.      

 دراسة نقدٌة للمصادر

02: ق      أ. مسعً  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

  20.  21فوج: ال                                                                                     تارٌخ المغرب العربً المعاصر 1ماســـــــتر

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

 تارٌخ المغرب األقصى  

01: ق   بودٌنة أ.   

رتارٌخ الجزائر المعاص  

01: ق     أ. فاٌد  

  
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 تارٌخ مورٌتانٌا  

01: ق      العكروتأ.   

 تارٌخ تونس المعاصرة

01: ق  بوعبدهللا  أ.   

 

 
 

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  

 نصوص تارٌخٌة  

01: ق     كعوانأ.   

 منهجٌة البحث التارٌخً

01: ق         لوصٌفأ.   

 األحــــــــد   
15/11/0202  

 وسائط االتصال   

01: ق      أ. عدالة  

  
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

                          لغة أجنبٌة  

01: ق    عمٌرةأ.   

 تارٌخ الصحافة بالمغرب

01: ق      أ. كراغل  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
18/11/0202  

 

 

 

  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم التارٌخ واآلثار

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

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

 النشاط الحرفً والتجاري  

00: ق      أ. بكاي  

 التارٌخ السٌاسً لألندلس

00: ق    أ. حموم  

  
 

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 علم المخطوط العربً  

00: ق       أ. بن النٌة  

             مجتمع الغرب اإلسالمً

00: ق        أ. برٌكة   

 
 

 

 

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  

 عالقات الغرب اإلسالمً  

00: ق     أ. بولعراس  

البحث التارٌخً تقنٌات  

00: ق         أ. قٌشاح  

 األحــــــــد   
15/11/0202  

 وسائط االتصال   

00: ق      أ. عدالة  

  
 

 االثنــــــٌن 
16/11/0202  

                          نصوص أجنبٌة   

00: ق    العكروتأ.   

 تارٌخ النظم فً الغرب اإلسالمً

00: ق      أ. بوقعدة  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
18/11/0202  

 


