
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      22الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ---- 20  22 -- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
 لغة أجنبية  

 أ. تمهاشت 

03تط   ق:   

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 

21مد:     مح   

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 

21مد:  مح   

 
 

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
21مح تط     مد:  

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. قيشاح

21مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

25- 1ق  

قيشاحأ.   
21مد:    مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

21مد:     مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي
03تط   ق:   

تاريخ الحركة  
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

   
 األربــــعاء

 

 المخدرات
 أ. يوبا
21مح    مد:  

واألمريكيتينأوربا   
 أ. بن علي 

21مح    مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي

 أ. بن حمودة 

21مح    مد:  

 تاريخ إفريقيا
 جنوب الصحراء

أ. دعاشي       

21مح    مد:  

 المشرق اإلسالمي 

51- 8بين ق  

أ. قيشاح          

03تط   ق:   

دراسة نقدية 
 للكتابات

أ. عزة           

03تط   ق:    

 العربيالمشرق 
 الحديث

بن حمودةأ.   

03تط   ق:   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

03تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ---- 20  22 – 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         
 االثنــــــين         
 لغة أجنبية 

 أ. تمهاشت 

05تط   ق:   

دراسة نقدية 
 للكتابات

  عزةأ. 
05تط   ق:    

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 
21مد:     مح   

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 

21مد:  مح   

 
 

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
21مح تط     مد:  

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. قيشاح

21مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

25- 1ق  

 أ. قيشاح
21مد:    مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

21مد:     مح   

تاريخ الحركة   
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

   
 األربــــعاء

 

 المخدرات
 أ. يوبا
21مح    مد:  

 أوربا واألمريكيتين
 أ. بن علي 

21مح    مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي

 أ. بن حمودة 

21مح    مد:  

 تاريخ إفريقيا
 جنوب الصحراء

أ. دعاشي       

21مح    مد:  

ة تاريخ الحرك 
 الوطنية 

 أ. لهاللي 
05تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

51- 8ق  
أ. قيشاح         

05تط   ق:    

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي
05تط   ق:   

 المشرق العربي
 الحديث

بن حمودةأ.   
05تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      12الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ---- 20  22 -- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
دراسة نقدية    

 للكتابات
 أ. عبد الغفور 

21مد:     مح   

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 

21مد:  مح   

 
 

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
21مح تط     مد:  

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. قيشاح

21مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

25- 1ق  

 أ. قيشاح
21مد:    مح   

العربي المشرق 
 الحديث

 أ. بن عراب

21مد:     مح   

تاريخ الحركة   
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

 المشرق العربي
 الحديث

 أ. بن حمودة

05تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

51- 8ق  

     أ. روباش

05: تط   ق  

 
 األربــــعاء

 

 المخدرات
يوباأ.   

21مح    مد:  

 أوربا واألمريكيتين
 أ. بن علي 

21مح    مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي

 أ. بن حمودة 

21مح    مد:  

 تاريخ إفريقيا
 جنوب الصحراء

أ. دعاشي       

21مح    مد:  

قضايا عربية  
 معاصرة

قبايليأ.   
02تط   ق:   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي
02تط   ق:   

نقدية دراسة 
 للكتابات

           عزةأ. 
02تط   ق:    

 لغة أجنبية
 أ. تمهاشت 

02تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      02الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ---- 20  22 -- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         
 االثنــــــين         

 لغة أجنبية
 أ. تمهاشت 

03تط   ق:   

اتدراسة نقدية للكتاب  
عزةأ.   

03تط   ق:             

دراسة نقدية  
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 
21مد:     مح   

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 

21مد:  مح   

 
 

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
21مح تط     مد:  

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. قيشاح

21مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

25- 1ق  

 أ. قيشاح
21مد:    مح   

العربي المشرق 
 الحديث

 أ. بن عراب

21مد:     مح   

تاريخ الحركة   
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

   
 األربــــعاء

 

 المخدرات
 أ. يوبا
21مح    مد:  

 أوربا واألمريكيتين
 أ. بن علي 

21مح    مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي

 أ. بن حمودة 

21مح    مد:  

 تاريخ إفريقيا
 جنوب الصحراء

أ. دعاشي       

21مح    مد:  

  المشرق العربي 
بن حمودةأ.   

00تط   ق:   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

00تط   ق:   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 

 أ. بن علي

00تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

51- 8ق  

أ. قيشاح         

00تط   ق:    

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

52الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ---- 20  22 -- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
دراسة نقدية    

 للكتابات
 أ. عبد الغفور 

21مد:     مح   

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 

21مد:  مح   

 
 

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
21مح تط     مد:  

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. قيشاح

21مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

25- 1ق  

 أ. قيشاح
21مد:    مح   

العربي المشرق 
 الحديث

 أ. بن عراب

21مد:     مح   

المشرق 
اإلسالمي بين 

51- 8ق  

أ. قيشاح         

05تط   ق:    

تاريخ الحركة  
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

ة قضايا عربي
 معاصرة

 أ. . بن علي   

03تط   ق:   

 المشرق العربي
 الحديث

حمودةأ. بن   

03تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

 المخدرات
رتابأ.   

21مح    مد:  

 أوربا واألمريكيتين
 أ. بن علي 

21مح    مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي

 أ. بن حمودة 

21مح    مد:  

 تاريخ إفريقيا
 جنوب الصحراء

أ. دعاشي       

21مح    مد:  

دراسة نقدية  
 للكتابات

           عزةأ. 

03ق:    تط   

 لغة أجنبية 
 أ. تمهاشت 

03تط   ق:   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. دعاشي

03تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                                     قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      02الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ---- 20  22 -- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
دراسة نقدية    

 للكتابات
 أ. عبد الغفور 

21مد:     مح   

دراسة نقدية 
 للكتابات

 أ. عبد الغفور 

21مد:  مح   

 
 

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
21مد:      مح   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مد     مح  

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. صحراوي

21مح    مد   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. قيشاح

21مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

25- 1ق  

 أ. قيشاح
21مد:    مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

21مد:     مح   

 المشرق العربي
 الحديث

حمودةأ. بن   

02تط   ق:   

تاريخ الحركة  
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 
 أ. لهاللي

21مد:    مح   

تاريخ الحركة 
 الوطنية 

 أ. عبد الغفور

02تط   ق:   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. . بن علي     

02تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

 المخدرات
 أ. يوبا
21مح    مد:  

 أوربا واألمريكيتين
 أ. بن علي 

21مح    مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي

 أ. بن حمودة 

21مح    مد:  

 تاريخ إفريقيا
 جنوب الصحراء

أ. دعاشي       

21مح    مد:  

 لغة أجنبية  
 أ. تمهاشت 

01تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

51- 8ق  
أ. قيشاح         

01تط   ق:    

دراسة نقدية 
 للكتابات

           عزةأ. 

01تط   ق:    

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    22الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 المخدرات   
 أ. يوبا
20مح    مد:  

أوربا 
 واألمريكيتين

 أ. عزة 
20مح    مد:  

اريخ إفريقيا ت  
جنوب الصحراء    

أ. عميمور          

20مح    مد:     

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح   مد   

 
 الثـــــالثاء

 

اتدراسة نقدية للكتاب  
 أ. قبايلي 

20مح     مد:  

دراسة نقدية 
 للكتابات
 أ. قبايلي 

20مح   مد:  

االجتماعي الفكر 
 السياسي
 أ. قبايلي

20مح    مد:  

المشرق العربي   
 الحديث
 أ. جبري

20مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث
 أ. جبري
20مح   مد:  

 المشرق العربي
          الحديث
       أ. جبري
00تط   ق:   

قضايا عربية 
معاصرة         
أ. عميمور      

00تط   ق:    

 
 األربــــعاء

 

الحركة تاريخ 
 الوطنية

أ. شتواح           

20مح    مد:  

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           

20مح    مد:  

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. وادي

20مح   مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

25- 1ق  
 أ. وادي
20مح   مد:  

لغة أجنبية        
أ. تاكليت        

03تط   ق:    

 المشرق اإلسالمي
     51 - 8بين ق

أ. وادي            
03تط   ق:   

تاريخ الحركة 
الوطنية          

أ. دعاشي        
03تط   ق:    

دراسة نقدية 
للكتابات 

التاريخية        
أ. قبايلي       

03تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    22الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 المخدرات   
 أ. يوبا
20مح    مد:  

أوربا 
 واألمريكيتين

 أ. عزة 

20مح    مد:  

ت اريخ إفريقيا  
جنوب الصحراء   

أ. عميمور         

20مح    مد:       

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح   مد   

 
 الثـــــالثاء

 

اتدراسة نقدية للكتاب  
 أ. قبايلي 

20مح     مد:  

دراسة نقدية 
 للكتابات
 أ. قبايلي 

20مح   مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي
 أ. قبايلي

20مح    مد:  

المشرق العربي   
 الحديث
 أ. جبري

20مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث
 أ. جبري
20مح   مد:  

قضايا عربية 
معاصرة         
أ. عميمور       

03تط   ق:   

 المشرق العربي
الحديث         
أ. جبري        

03تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           
20مح    مد:  

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           
20مح    مد:  

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. وادي

20مح   مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

25- 1ق  

 أ. وادي
20مح   مد:  

المشرق  
اإلسالمي بين 

       51 - 8ق

أ. وادي         
08تط   ق:   

لغة أجنبية        
أ. تاكليت         

08تط   ق:      

دراسة نقدية 
يخية للكتابات التار

 أ. قبايلي         
08تط   ق:        

تاريخ الحركة 
الوطنية          

      بوذراعأ.  
08تط   ق:     

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    12الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 المخدرات   
 أ. يوبا
20مح    مد:  

أوربا 
 واألمريكيتين

 أ. عزة 

20مح    مد:  

تاريخ إفريقيا  
جنوب الصحراء   

أ. عميمور         

20مح    مد:   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح   مد   

 
 الثـــــالثاء

 

اتدراسة نقدية للكتاب  
 أ. قبايلي 

20مح     مد:  

دراسة نقدية 
 للكتابات
 أ. قبايلي 

20مح   مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي
 أ. قبايلي

20مح    مد:  

 المشرق العربي
الحديث         
أ. جبري        

01تط   ق:   

المشرق العربي  
 الحديث
 أ. جبري

20مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث
 أ. جبري

20مح   مد:  

لغة أجنبية        
أ. تاكليت         

01تط   ق:      

  
 األربــــعاء

 

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           
20مح    مد:  

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           
20مح    مد:  

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. وادي

20مح   مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

25- 1ق  

 أ. وادي
20مح   مد:  

تاريخ الحركة  
الوطنية          

أ. جبري         
03تط   ق:   

دراسة نقدية 
للكتابات 

التاريخية         
أ. قبايلي         

03تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

        51 - 8ق

أ. روباش         
03تط   ق:   

قضايا عربية 
معاصرة         
أ. بن علي       

03تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    02الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 المخدرات   
 أ. يوبا
20مح    مد:  

أوربا 
 واألمريكيتين

 أ. عزة 

20مح    مد:  

تاريخ إفريقيا  
جنوب الصحراء   

أ. عميمور         

20مح    مد:   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح   مد   

 
 الثـــــالثاء

 

اتدراسة نقدية للكتاب  
قبايلي أ.   

20مح     مد:  

دراسة نقدية 
 للكتابات
 أ. قبايلي 

20مح   مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي
 أ. قبايلي

20مح    مد:  

قضايا عربية 
معاصرة         
أ. عميمور      

03تط   ق:    

المشرق العربي  
 الحديث
 أ. جبري

20مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث
 أ. جبري

20مح   مد:  

تاريخ الحركة 
الوطنية           

        بوذراعأ. 
03تط   ق:   

  
 األربــــعاء

 

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           
20مح    مد:  

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           
20مح    مد:  

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  
 أ. وادي

20مح   مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

25- 1ق  

واديأ.   
20مح   مد:  

دراسة نقدية  
للكتابات 

التاريخية        
أ. قبايلي       

03تط   ق:   

 المشرق العربي
الحديث           

       بن حمودةأ. 
03تط   ق:    

لغة أجنبية        
أ. تاكليت       

30تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

       51 - 8ق

أ. روباش       
03تط   ق:     

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    52الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 المخدرات   
 أ. يوبا
20مح    مد:  

أوربا 
 واألمريكيتين

 أ. عزة 

20مح    مد:  

تاريخ إفريقيا  
جنوب الصحراء   

أ. عميمور مح     

20مد:     

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح   مد   

 
 الثـــــالثاء

 

اتدراسة نقدية للكتاب  
 أ. قبايلي 

20مح     مد:  

دراسة نقدية 
 للكتابات
 أ. قبايلي 

20مح   مد:  

 الفكر االجتماعي
 السياسي
 أ. قبايلي
20مح    مد:  

تاريخ الحركة 
الوطنية          

أ. بن علي       
00تط   ق:       

المشرق العربي  
 الحديث
 أ. جبري

20مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث
 أ. جبري
20مح   مد:  

دراسة نقدية 
يخية للكتابات التار

  أ. قبايلي        
03تط   ق:      

المشرق 
اإلسالمي بين 

       51 - 8ق

أ. بقرار         
03تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           

20مح    مد:  

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           

20مح    مد:  

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. وادي

20مح   مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

25- 1ق  

 أ. وادي
20مح   مد:  

قضايا عربية   
معاصرة         
أ. بن علي       

33تط   ق:   

 المشرق العربي
الحديث           

أ. جبري        
33تط   ق:   

لغة أجنبية       
أ. تاكليت        

33تط   ق:     

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    02الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 المخدرات   
 أ. يوبا
20مح    مد:  

أوربا 
 واألمريكيتين

 أ. عزة 

20مح    مد:  

تاريخ إفريقيا  
جنوب الصحراء   

أ. عميمور         

20مح    مد:   

عربية  قضايا
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح    مد   

قضايا عربية 
 معاصرة

 أ. عميمور

20مح   مد   

 
 الثـــــالثاء

 

اتدراسة نقدية للكتاب  
 أ. قبايلي 

20مح     مد:  

دراسة نقدية 
 للكتابات
 أ. قبايلي 

20مح   مد:  

الفكر االجتماعي 
 السياسي
 أ. قبايلي

20مح    مد:  

المشرق العربي   
 الحديث

جبريأ.   
20مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث
 أ. جبري
20مح   مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

        51 - 8ق

أ. بقرار         
08تط   ق:   

دراسة نقدية 
للكتابات 

التاريخية        
أ. قبايلي       

08تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           

20مح    مد:  

تاريخ الحركة 
 الوطنية

أ. شتواح           

20مح    مد:  

المشرق اإلسالمي 

25- 1بين ق  

 أ. وادي

20مح   مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

25- 1ق  

 أ. وادي
20مح   مد:  

قضايا عربية  
معاصرة         
أ. بن علي       

35تط   ق:      

تاريخ الحركة 
الوطنية           

أ. جبري        
35ق:    تط  

لغة أجنبية        
أ. تاكليت         

35تط   ق:      

 المشرق العربي
الحديث         
أ. جبري        

35تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

     22الفوج:                                                                                                                     آثــــــار  الثالثةالسنة 

02 -- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
          

 السبــــت
يقائالحفظ الو  

 أ. عرباوي

27مح     ق:  

يقائالحفظ الو  
 أ. عرباوي

27مح     ق:  

 اإلعالم اآللي
 أ. عرباوي

27مح   ق   

 الجرد األثري
 أ . خلف هللا

23تط     ق:  

 الجرد األثري
 أ . خلف هللا

23تط     ق:  

 آثار إسالمية 
 أ. طويل

27ق:مح     

 آثار إسالمية
 أ. طويل
23تط   ق:  

 آثار إسالمية
 أ. طويل

27ق:مح     

 
 األحــــــــد

 
صيانة 
 وترميم

هنديأ.   

27مح    ق  

صيانة 
 وترميم

هنديأ.   

27مح    ق  

علم اآلثار 
 التجريبي

 أ. بن شعالل

23تط   ق:  

يعلم اآلثار التجريب  
 أ. بن شعالل

23تط   ق:  

 اآلثار القديمة  
        . بن صغيرأ

23تط    ق:     

القديمةاآلثار   
  بن صغيرأ. 

27مح   ق:  

 اآلثار القديمة
  بن صغيرأ. 

27مح   ق:  

 
 االثنــــــين

 

اآلثار 
 والسياحة
 أ. هندي

23تط    ق:  

يم صيانة وترم  
 أ. هندي 

23تط   ق:  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

27مح   ق  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

27مح    ق  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

23تط    ق   

 الحكم الراشد 
قصوريأ.   

23تط   ق:   

 الحكم الراشد
قصوريأ.   

27مح   ق:  

 الحكم الراشد
قصوريأ.   

27مح   ق:  

 الثـــــالثاء

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 


