
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    06. 05. 04. 03.  02.    10األفواج: تاريـــــــخ                         المجموعة:  أ                           الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 
 ما قبل التاريخ   

  سيتواحأ. 

10مح تط     مد:  

 ما قبل التاريخ
  سيتواحأ. 

10مح تط     مد:  

     
 السبــــت

 
 الحوكمة وأخالقيات

 المهنة
قبايليأ.  

10مح     مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

قبايليأ.   
10مح     مد:  

إعداد إنجاز 
 مذكرة التخرج

....أ.   
10مد:     تط  

       
 األحــــــــد

 

ةجغرافيا اقتصادي  
ناصريأ.   

10مح     مد:  

ةجغرافيا اقتصادي  
ناصريأ.   

10مح     مد:  

المشرق اإلسالمي    

15- 8بين ق  

 أ. قيشاح  
10مح تط   مد:  

 المشرق اإلسالمي بين

15- 8ق  

 أ. قيشاح  
10مح تط   مد:  

 الثورة التحريرية 
 أ. لهاللي
10مح تط   مد:   

 الثورة التحريرية 
 أ. لهاللي
10مح تط   مد:  

 
 االثنــــــين

 

 تاريخ النظم الساية   
 أ. عزة
10مح    مد:  

 تاريخ النظم الساية
 أ. عزة
10مح    مد:   

     
 الثـــــالثاء

 
المشرق العربي 

 الحديث
 أ. بن عراب

10مح تط     مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

10مح تط     مد:  

إعداد إنجاز 
 مذكرة التخرج

....أ.   

10مد:     تط  

       
 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية     
تاكليت أ.   

10تط   مد:  

 لغة أجنبية
تاكليت أ.   

10تط   مد:  

 علم الخرائط
بن صفيةأ.   

10مح     مد:   

 علم الخرائط
بن صفيةأ.   

10مح     مد:  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    06. 05. 04. 03.  02.    10األفواج:                          بالمجموعة:                           تاريـــــــخ  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 
 ما قبل التاريخ   

  راشيأ. 

20مد:     مح تط  

 ما قبل التاريخ
  راشيأ. 

20مح تط     مد:  

     
 السبــــت

 
المشرق العربي 

 الحديث
جبريأ.   

20مح تط     مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

جبريأ.   
20مح تط     مد:  

إعداد إنجاز 
 مذكرة التخرج

....أ.   
60مد:     تط  

       
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية
تامهاشت أ.   
20مد:   تط  

 لغة أجنبية
تامهاشتأ.   

20تط   مد:  

المشرق اإلسالمي    

15- 8بين ق  

واديأ.     
20مح تط   مد:  

 المشرق اإلسالمي بين

15- 8ق  

 أ. وادي  
20مح تط   مد:  

 الثورة التحريرية 
شتواحأ.   

20مح تط   مد:   

 الثورة التحريرية 
شتواحأ.   

20مح تط   مد:  

 
 االثنــــــين

 

 تاريخ النظم الساية   
بن عليأ.   

20مح    مد:  

 تاريخ النظم الساية
بن عليأ.   

20مح    مد:   

     
 الثـــــالثاء

 
 الحوكمة وأخالقيات

 المهنة
قبايليأ.   

20مح     مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

قبايليأ.  

20مح     مد:  

إعداد إنجاز 
 مذكرة التخرج

....أ.   

60مد:     تط  

       
 األربــــعاء

 

 علم الخرائط     
بن صفيةأ.   

20مح     مد:   

 علم الخرائط
بن صفيةأ.   

20مح     مد:  

ةجغرافيا اقتصادي  
ناصريأ.   

20مح     مد:  

ةجغرافيا اقتصادي  
ناصريأ.   

20مح     مد:  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    02.  01الفوج:                                                                                                     آثــــــار  الثالثةالسنة 

61 -- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 --- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 ما قبل التاريخ     
دينأ. ق  

  04:ق   تطمح 

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

  04:قمح تط    

 حلقات بحث
هاديأ.   

04:ق تط مح  

 حلقات بحث
هاديأ.  

04:ق تط مح  

 
 السبــــت

 

 آثار إسالمية  
العيديأ.   

04 ق تط مح  

 آثار إسالمية
العيديأ.   

04 ق تط مح  

 علم اآلثار الوقائي
 أ. عرباوي

04:قمح       

 علم اآلثار الوقائي
 أ. عرباوي

04:قمح       

    
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

 اآلثار القديمة     
غربيأ.   

  04تط  قمح 

 اآلثار القديمة
غربيأ.   

04تط  قمح   

 صيانة وترميم 
  هنديأ. 

04ق:  تطمح   

 صيانة وترميم 
  هنديأ. 

04ق:  تطمح   

 
 الثـــــالثاء

 

 أخطار المخدرات    
 أ. يوبا

04:ق   تطمح   

 أخطار المخدرات
 أ. يوبا

04:ق   تطمح   

    
 األربــــعاء

 

 اآلثار والمحيط    
هنديأ.   

04:قمح     

 اآلثار والمحيط
هنديأ.   

04:قمح     

    
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                   

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

            10الفوج:                                                                   آثار قــديمــة                                              1ماســـــــتر

61 -- 71  15 -- 16  14 --- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 - 11  9 ---- 10  8 ---- 9 تالتوقياليـوم/   
 الكتابات الالتينية    

 أ. خاشة

30ق:    مح. تط  

يةالكتابات الالتين  
 أ. خاشة

30ق:    مح. تط  

    
 السبــــت

 

 المؤسسات اإلدارية  
 الرومانية

عيدأ.   

30ق:     مح. تط  

المؤسسات اإلدارية 
 الرومانية

عيدأ.   

30ق:      مح. تط  

      منهجية البحث   
هاديأ.   

30ق:  مح. تط  

منهجية البحث     
هاديأ.   

30ق:  مح. تط  

    
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية   
 أ. غربي 

30ق:    تط  

 لغة أجنبية 
 أ. غربي 

30ق:    تط  

 نصوص ومصادر  
 أ. سي الهادي 

30ق:    مح تط  

 نصوص ومصادر 
 أ. سي الهادي 

30ق:    مح تط  

   
 االثنــــــين

 

 اتصال    
يوباأ.   

30ق:    مح  

 اتصال 
يوباأ.  

30ق:    مح  

 الفسيفساء في
 مغرب قديم

عرباويأ.   

30ق:    مح. تط  

ديمالفسيفساء في مغرب ق  
عرباويأ.   

30ق:    مح. تط  

   
 الثـــــالثاء

 

االعمارة والطقوس    
دالجنائزية في مغرب ق  

محمد الشريفأ.   

30ق:      مح. تط  

والطقوس  االعمارة
دالجنائزية في مغرب ق  

محمد الشريف أ.  

30ق:      مح. تط  

العمارة الرومانية 
  في المغرب القديم
 أ. محمد شريف

30ق:     مح. تط  

العمارة الرومانية في 
 المغرب القديم 
 أ. محمد شريف

30ق:     مح. تط  

   
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 

 



2دباغين سطيف جامعة محمد لمين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

        والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

            10الفوج:                                                                          تاريخ الحضارات القديمة                                      1ماســـــــتر

61 -- 71  15 --- 16  14 -- 15  13 .14  12 --- 13  11 – 12  10 – 11  9 ------ 10  8 ------ 9 التوقيتاليـوم/   
 وسائط االتصال

  يوباأ. 
01مح    مد:   

الوسائط االتص  
يوباأ.   

01مح    مد:   

دراسة نقدية 
 للمصادر

مسعيأ.  
01مح. تط  مد:   

       
 السبــــت

 

المظاهر الحضارية       
 لفجر التاريخ
 أ. بلحرش

01مح. تط  مد:   

المغرب من قرن تاريخ بالد  
5األول ق.م  إلى منتصف ق  

 أ. أونيس
01مح. تط   مد:   

تاريخ بالد المغرب من قرن 
5األول ق.م  إلى منتصف ق  

 أ. أونيس
01مح. تط   مد:   

 
 األحــــــــد

 

يةالمعتقدات الدين    
 أ. خلفة

01مح. تط  مد:   

 الحضارة القرطاجية  
 أ. خالد

40مح. تط     مد:   

القرطاجية الحضارة   
 أ. خالد

40مح. تط     مد:   

    
 االثنــــــين

 
أستوغرافية 
 تاريخ المغرب

طويل عمادأ.   

01مح. تط  مد:   

أستوغرافية 
 تاريخ المغرب

طويل عمادأ.   

01مح. تط مد:  

دراسة نقدية 
 للمصادر

مسعيأ.   

01مح. تط  مد:   

       
 الثـــــالثاء

 

المظاهر الحضارية       
التاريخلفجر   

 أ. بلحرش
01مح. تط  مد:   

إلى  3الحياة االجتماعيةمن ق

م5ق  

مسعيأ.   
01مح. تط    مد:   

إلى  3الحياة االجتماعيةمن ق

م5ق  

مسعيأ.   
01مح. تط    مد:   

 
 األربــــعاء

 

يةالمعتقدات الدين    
 أ. خلفة

01مح. تط  مد:   

 لغة التخصص 
 أ. خاشة 

40تط    مد:   

 لغة التخصص
 أ. خاشة 
40تط    مد:   

    
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

        والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

            03.  02.  01الفوج:                                            تاريخ المغرب العربي المعاصر                                 1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 -- 16  14 ------ 15  13 --- 14  12 -- 13  11 -- 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 --- 9 تالتوقياليـوم/   
 تاريخ المغرب االقصى

 أ. آيت سوكي

05مد:     مح. تط  

 تاريخ المغرب االقصى
 أ. آيت سوكي

05مد:     مح. تط  

 لغة أجنبية
 أ. سعيدي

05مد: تط       

      

 
 

 السبــــت

 
تاريخ تونس       

 معاصرة
بوعبدهللاأ.   

05مد:   مح. تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

05مد:   مح. تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. فايد

05مد:  مح. تط  

 
 األحــــــــد

 

 نصوص تاريخية  
 أ. كعوان

05مد:    مح. تط  

 وسائط االتصال
عدالةأ.   

05مد:  مح  

 وسائط االتصال
عدالةأ.   

05مد:  مح  

     
 االثنــــــين

 

رةتاريخ موريتانيا المعاص  
 أ. خميلي

05مح. تط    مد:   

رةتاريخ موريتانيا المعاص  
 أ. خميلي

05مح. تط    مد:   

 لغة أجنبية
 أ. سعيدي   

05مد: تط       

      

 
 

 الثـــــالثاء

 
تاريخ تونس       

 معاصرة
 أ. بوعبدهللا

05مد:   مح. تط  

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

05مد:   مح. تط  

 منهجية البحث
 أ. لوصيف

05مد:   مح. تط  

 
 األربــــعاء

 

 نصوص تاريخية  
 أ. كعوان

05مد:    مح. تط  

ة تاريخ الصحاف
 بالمغرب
 أ. كراغل

05مد: مح. تط  

 تاريخ الصحافة
 بالمغرب
 أ. كراغل

05مد:   مح. تط  

     
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار                   

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

       والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

            03.  02.  01الفوج:                                                     تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                   1ماســـــــتر

61 ----- 71  15 --- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 – 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
التاريخ السياسي 

 لألندلس
 أ. حموم 

06مح. تط    مد:   

 التاريخ السياسي
 لألندلس
 أ. حموم 
06مح. تط  مد:   

يخيتقنيات البحث التار  
أ. بن ساعو       مح. 

06تط  مد:   

  
 

    
 

 
 السبــــت

 

تاريخ النظم  في       
 الغرب اإلسالمي
 أ.بوقاعدة  

 06مد: مح تط

تاريخ النظم  في 
 الغرب اإلسالمي

 أ.بوقاعدة
06مح. تط  مد:   

تقنيات البحث 
 التاريخي

 أ. بن ساعو
06مح. تط  مد:   

 
 األحــــــــد

 

النشاط الحرفي   
 والتجاري
 أ. بكاي

06مح. تط  مد:   

 عالقات الغرب اإلسالم
 أ. بوالعراس
06مح. تط     مد:   

عالقات الغرب 
 اإلسالم

بوالعراسأ.   

06مح. تط  مد:   

     
 االثنــــــين

 

 وسائط االتصال
06أ. يوبا   مح   مد:   

 وسائط االتصال
أ. يوبا            

06مح    مد:   

 نصوص أجنبية
أ. خميلي                

06تط مد:      

      
 

 
 الثـــــالثاء

 
 

 
 علم المخطوط العربي     

أ. بن النية           

06مد:    مح. تط  

 علم المخطوط العربي
 أ. بن النية

06مح. تط   مد:   

 نصوص أجنبية
 تط        أ. خميلي 

06مد:      

 
 األربــــعاء

 

 مجتمع الغرب اإلسالمي  
 أ. بريكة

06مح. تط  مد:   

 مجتمع الغرب اإلسالمي
 أ. بريكة

06مح. تط     مد:   

النشاط الحرفي 
 والتجاري
 أ. بكاي 

06مح. تط  مد:   

                     
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    10الفوج:                                            آثار قــديمــة                                                     2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
          

 السبــــت

 

 الملتقيات      
عيبشأ.    

29 :ق    مح  

 الملتقيات
عيبشأ.    

29 :ق    مح  

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2دباغين سطيف جامعة محمد لمين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01الفوج:                         تاريخ وحضارات المغرب القديم                                                     2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
          

 السبــــت

 

 الملتقيات     
خلفةأ.    

28 :ق    مح  

 الملتقيات
خلفة أ.   

28 :ق    مح  

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01الفوج:                              تاريخ المغرب العربي المعاصر                                                     2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 --- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
          

 السبــــت

 

 الملتقيات     
كعوانأ.    

27 :ق    مح  

 الملتقيات
كعوان.أ.    

27 :ق    مح  

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01الفوج: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط                                                                          2ماســـــــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
          

 السبــــت

 

 الملتقيات     
 بن النية .أ

31 :ق    مح  

 الملتقيات
 بن النية.أ 

31 :ق    مح  

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 
 


