
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      10الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة 

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

 االثنــــــين         
 لغة أجنبية  

بشاغاأ.   

30تط   ق:   

تقنيات إعداد 
 مذكرة

  عميمورأ.

03مد:     مح   

إعداد  تقنيات
 مذكرة 

عميمورأ.   

03مد:  مح   

 
 

 علم الخرائط
معيد عبد الحلي. أ  

03مح    مد:  

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي

03مد:    مح   

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي
03مد:    مح   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  

 أ. قيشاح

03مد:    مح   

 اإلسالمي بينالمشرق 

15- 8ق  

 أ. قيشاح
03مد:    مح   

تاريخ النظم 

89. 45الساسية  

بن حمودةأ.   
03مح    مد:  

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

كراغلأ.  
30تط   ق:   

ما قبل التاريخ  
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   

03مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

  سيتواحأ.

03مح    مد   

   
 األربــــعاء

 

الحوكمة واخالقيات 
 المهنة

عاشوريأ.   
03مح    مد:  

 جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.    

03مح    مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

03مد:     مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
03مح تط     مد:  

 المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  

أ. قيشاح          
30تط   ق:   

تقنيات إعداد 
 مذكرة

      عميمورأ. 

30تط   ق:    

 المشرق العربي
 الحديث

عراببن أ.   

30تط   ق:   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   

30تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                        قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

20الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة   

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ---- 14  12 – 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 ت/ التوقياليـوم   

 السبــــت         

 األحــــــــد         
 االثنــــــين         
 لغة أجنبية 

  بشاغاأ. 
31تط   ق:   

ةتقنيات إعداد مذكر  
  عميمورأ. 

31تط   ق:    

تقنيات إعداد 
 مذكرة

  عميمورأ.

03مد:     مح   

تقنيات إعداد 
 مذكرة 

عميمورأ.   

03مد:  مح   

 
 

 علم الخرائط
عيد عبد الحليم. أ  

03مح    مد:  

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي

03مد:    مح   

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي
03مد:    مح   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  

 أ. قيشاح

03مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

15- 8ق  

 أ. قيشاح
03مد:    مح   

النظم تاريخ 

89. 45الساسية  

بن حمودةأ.   
03مح    مد:  

ما قبل التاريخ   
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   
03مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

  سيتواحأ.
03مح    مد   

   
 األربــــعاء

 

الحوكمة واخالقيات 
 المهنة

عاشوريأ.   
03مح    مد:  

 جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.    

03مح    مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

03مد:     مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
03مح تط     مد:  

تاريخ الثورة  

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي 
31تط   ق:   

 المشرق اإلسالمي
15- 8بين ق  

أ. قيشاح          
31تط   ق:   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   
31تط   ق:   

 المشرق العربي
 الحديث

عراببن أ.   

31تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                        قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      30الفوج:                              تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                            الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
تقنيات إعداد    

 مذكرة
  عميمورأ.

03مد:     مح   

تقنيات إعداد 
 مذكرة 

عميمورأ.   

03مد:  مح   

 
 

 علم الخرائط
معيد عبد الحلي. أ  

03مح    مد:  

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي

03مد:    مح   

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي
03مد:    مح   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  

قيشاحأ.   

03مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

15- 8ق  

 أ. قيشاح
03مد:    مح   

تاريخ النظم 

89. 45الساسية  

بن حمودةأ.   
03مح    مد:  

المشرق  
 اإلسالمي بين

15- 8ق  

      لخلفأ.

31: تط   ق  

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   

03مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

  سيتواحأ.

03مح    مد   

 المشرق العربي
 الحديث

عرابأ. بن   

31تط   ق:   

  
 األربــــعاء

 

الحوكمة واخالقيات 
 المهنة

عاشوريأ.   
03مح    مد:  

 جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.    

03مح    مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

03مد:     مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
03مد:     مح تط  

ما قبل التاريخ  
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   

32تط   ق:   

تاريخ الثورة 

 54.62التحريرية

 أ. لهاللي
32تط   ق:   

تقنيات إعداد 
 مذكرة

       عميمورأ. 

32تط   ق:       

 لغة أجنبية
  بشاغاأ. 

32تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      40الفوج:     تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                                                     الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         
 االثنــــــين         

 لغة أجنبية
  بشاغاأ. 

30تط   ق:   

 تقنيات اعداد مذكرة
عميمورأ.     

30تط   ق:             

تقنيات إعداد  
 مذكرة

  عميمورأ.

03مد:     مح   

تقنيات إعداد 
 مذكرة 

عميمورأ.   

03مد:  مح   

 
 

 علم الخرائط
معيد عبد الحلي. أ  

03مح    مد:  

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي

03مد:    مح   

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي
03مد:    مح   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  

 أ. قيشاح

03مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

15- 8ق  

 أ. قيشاح
03مد:    مح   

تاريخ النظم 

89. 45الساسية  

بن حمودةأ.   
03مح    مد:  

ما قبل التاريخ   
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   
03مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

  سيتواحأ.
03مح    مد   

   
 األربــــعاء

 

الحوكمة واخالقيات 
 المهنة

عاشوريأ.   
03مح    مد:  

 جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.    

03مح    مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

03مد:     مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
03مح تط     مد:  

  المشرق العربي 
عراببن أ.   

33تط   ق:   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   
33تط   ق:   

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

لهالليأ.  
33تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

15- 8ق  

        قيشاحأ. 

33تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

50الفوج: المجموعة:  أ                                                                                                         تاريـــــــخ  الثالثةالسنة   

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
تقنيات إعداد    

 مذكرة
  عميمورأ.

03مد:     مح   

تقنيات إعداد 
 مذكرة 

عميمورأ.   

03مد:  مح   

 
 

 علم الخرائط
عيد عبد الحليم. أ  

03مح    مد:  

تاريخ الثورة 
التحريرية

54.62  

 أ. لهاللي

03مد:    مح   

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي
03مد:    مح   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  

 أ. قيشاح

03مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

15- 8ق  

 أ. قيشاح
03مد:    مح   

تاريخ النظم 

89. 45الساسية  

بن حمودةأ.   
03مح    مد:  

المشرق 
اإلسالمي بين 

15- 8ق  

         لخلفأ. 

31تط   ق:    

ما قبل التاريخ  
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   

03مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

  سيتواحأ.

03مح    مد   

خ ما قبل التاري
 قيالشمال اإلفري

سيتواحأ.   
30تط   ق:   

 المشرق العربي
 الحديث

عرابأ. بن   
30تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

 الحوكمة واخالقيات
 المهنة

عاشوريأ.   
03مح    مد:  

 جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.    

03مح    مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

03مد:     مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
03مح تط     مد:  

تاريخ الثورة 
التحريرية

54.62  

لهالليأ.  

34تط   ق:   

تقنيات إعداد 
 مذكرة

       عميمورأ. 

34ق:    تط   

 لغة أجنبية 
  بشاغاأ. 

34تط   ق:   

  
لخميــــسا  

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      60الفوج:                           تاريـــــــخ                                                  المجموعة:  أ                               الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         
تقنيات إعداد    

 مذكرة
  عميمورأ.

03مد:     مح   

تقنيات إعداد 
 مذكرة 

عميمورأ.   

03مد:  مح   

 
 

 علم الخرائط
معيد عبد الحلي. أ  

03مح    مد:  

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي

03مد:    مح   

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

 أ. لهاللي
03مد:    مح   

 
 الثـــــالثاء

 

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  

 أ. قيشاح

03مد:    مح   

 المشرق اإلسالمي بين

15- 8ق  

 أ. قيشاح
03مد:    مح   

تاريخ النظم 

89. 45الساسية  

بن حمودةأ.   
03مح    مد:  

 المشرق العربي
 الحديث

بن عرابأ.   
32تط   ق:   

ما قبل التاريخ  
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ.   

03مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

  سيتواحأ.

03مد     مح  

تاريخ الثورة 

  54.62التحريرية

كراغلأ.   
32تط   ق:   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

سيتواحأ. .   
32تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

الحوكمة واخالقيات 
 المهنة

عاشوريأ.   
03مح    مد:  

 جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.    

03مح    مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب

03مد:     مح   

المشرق العربي 
 الحديث

 أ. بن عراب
03مح تط     مد:  

تقنيات إعداد 
 مذكرة

     عميمورأ. 
35تط   ق:    

 لغة أجنبية 
بشاغاأ.   

35تط   ق:   

المشرق 
اإلسالمي بين 

15- 8ق  
         قيشاح أ.

35تط   ق:    

  
لخميــــسا  

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    10الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

تاريخ النظم    

89. 45الساسية  

 أ. عزة 
40مح    مد:  

 علم الخرائط
معيد عبد الحليأ.   

40مح    مد:  

المشرق اإلسالمي  

15- 8بين ق  

 أ. وادي

04مد:   مح  

 المشرق اإلسالمي

15- 8بين ق  
 أ. وادي
04مح   مد:  

الحوكمة 
 واخالقيات المهنة

عاشوريأ.   
40مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

    جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.   

04مح    مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح     مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح   مد:  

العربي المشرق   
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

 المشرق العربي
          الحديث

  عزة       أ. 

33تط   ق:   

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي

      راشيأ.    

33تط   ق:    

 
 األربــــعاء

 

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

           أ. شتواح

04مح    مد:  

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي 

راشيأ.   

04مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

راشيأ.   

04مح   مد   

لغة أجنبية        
     أعرابأ.    

36تط   ق:    

 المشرق اإلسالمي

     15 - 8بين ق

أ. وادي            

36تط   ق:   

تاريخ الثورة 

54.62التحريرية  

       شتواحأ. 

36تط   ق:   

تقنيات إعداد 
        مذكرة   

قبايليأ.   

36تط   ق:       

 
لخميــــسا  

 

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       التاريخ واآلثارقسم 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    20الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

تاريخ النظم    

89. 45الساسية  

 أ. عزة 
40مح    مد:  

 علم الخرائط
معيد عبد الحليأ.   

40مح    مد:  

المشرق اإلسالمي  

15- 8بين ق  

 أ. وادي

04مح   مد:  

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  
 أ. وادي
04مح   مد:  

الحوكمة 
 واخالقيات المهنة

عاشوريأ.   
40مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

    جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.   

04مح    مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح     مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح   مد:  

المشرق العربي   
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

ما قبل التاريخ 
   الشمال اإلفريقي

    راشيأ.       

34تط   ق:      

 المشرق العربي
الحديث         

         عزةأ. 

34تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي 

راشيأ.   

04مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

راشيأ.   

04مح   مد   

المشرق  
اإلسالمي بين 

       15 - 8ق

أ. وادي         
38تط   ق:   

لغة أجنبية        
        أعرابأ.  

38ق:    تط    

تقنيات إعداد 
  مذكرة

    قبايليأ. 

38تط   ق:       

تاريخ الثورة 

 54.62التحريرية
        شتواح أ. 

38تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    30الفوج:                                                      بالمجموعة:                                                    تاريـــــــخ  الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

تاريخ النظم    

89. 45الساسية  

 أ. عزة 
40مح    مد:  

 علم الخرائط
معيد عبد الحليأ.   

40مح    مد:  

المشرق اإلسالمي  

15- 8بين ق  

 أ. وادي

04مح   مد:  

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  
 أ. وادي
04مح   مد:  

الحوكمة 
 واخالقيات المهنة

عاشوريأ.   
40مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

    جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.   

04مح    مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح     مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح   مد:  

 المشرق العربي
الحديث         

         عزةأ. 

35تط   ق:   

المشرق العربي  
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

لغة أجنبية        
       أعرابأ.   
35تط   ق:      

  
 األربــــعاء

 

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي 

راشيأ.   

04مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

راشيأ.   

04مح   مد   

تاريخ الثورة  

 54.62التحريرية

        شتواحأ.

39تط   ق:   

إنجاز مذكرة 
            التخرج

      قبايليأ. 

39تط   ق:      

المشرق 
اإلسالمي بين 

        15 - 8ق

         واديأ. 
39تط   ق:   

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي

      راشيأ.    

39تط   ق:    

 
لخميــــسا  

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    40الفوج:                                                      بالمجموعة:              تاريـــــــخ                                        الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

تاريخ النظم    

89. 45الساسية  

 أ. عزة 
40مح    مد:  

 علم الخرائط
معيد عبد الحليأ.   

40مح    مد:  

المشرق اإلسالمي  

15- 8بين ق  

 أ. وادي

04مح   مد:  

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  
 أ. وادي
04مح   مد:  

الحوكمة 
 واخالقيات المهنة

عاشوريأ.   
40مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

    جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.   

04مح    مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح     مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح   مد:  

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي

       أ. راشي 

63تط   ق:   

المشرق العربي  
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

تاريخ الثورة 

 54.62التحريرية

بن عبد الرحمانأ.  

36تط   ق:   

  
 األربــــعاء

 

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي 

راشيأ.   

04مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

راشيأ.   

04مح   مد   

تقنيات إعداد  
        مذكرة    

قبايليأ.   

37تط   ق:     

 المشرق العربي
الحديث           

عزة           أ. 

37تط   ق:   

لغة أجنبية        
     أعرابأ.   

37تط   ق:   

 المشرق اإلسالمي

    15 - 8بين ق

أ. وادي           

37تط   ق:    

 
لخميــــسا  

 

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    50الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

المشرق العربي   
الحديث           

           عزةأ. 
40تط   ق:   

تاريخ النظم 

89. 45الساسية  

 أ. عزة 
40مح    مد:  

 علم الخرائط
معيد عبد الحليأ.   

40مح    مد:  

المشرق اإلسالمي  

15- 8بين ق  

 أ. وادي

04مح   مد:  

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  
 أ. وادي
04مح   مد:  

الحوكمة 
 واخالقيات المهنة

عاشوريأ.   
40مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

    جغرافيا اقتصادية
ناصريأ.   

04مح    مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح     مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح   مد:  

تاريخ الثورة 

 54.62التحريرية
 أ.بن عبد الرحمان

33تط   ق:     

المشرق العربي  
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

تقنيات إعداد 
 مذكرة

      أ. قبايلي    
37تط   ق:    

المشرق 
اإلسالمي بين 

       15 - 8ق

         لخلفأ. 

37تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مد:    مح  

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي 

راشيأ.   

04مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

راشيأ.   

04مح   مد   

ما قبل التاريخ   
   الشمال اإلفريقي

       راشيأ.    

40تط   ق:   

أجنبية        لغة 
     أعرابأ.    

40تط   ق:     

 
لخميــــسا  

 



 

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    60الفوج:                                                      بتاريـــــــخ                                                  المجموعة:    الثالثةالسنة 

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

تاريخ النظم    

89. 45الساسية  

 أ. عزة 
40مح    مد:  

 علم الخرائط
معيد عبد الحليأ.   

40مح    مد:  

المشرق اإلسالمي  

15- 8بين ق  

 أ. وادي

04مح   مد:  

المشرق اإلسالمي 

15- 8بين ق  
 أ. وادي
04مح   مد:  

الحوكمة 
 واخالقيات المهنة

عاشوريأ.   
40مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

    اقتصادية جغرافيا
ناصريأ.   

04مح    مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح     مد:  

ةتقنيات إعداد مذكر  
قبايليأ.   

04مح   مد:  

 المشرق العربي 
الحديث         

         عزةأ. 

41تط   ق:   

المشرق العربي 
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مح   مد:  

المشرق العربي 
 الحديث

بن حمودةأ.   
04مد:   مح  

المشرق 
اإلسالمي بين 

        15 - 8ق

         لخلفأ. 

38تط   ق:   

تقنيات إعداد 
  مذكرة

قبايليأ.   

38تط   ق:     

 
 األربــــعاء

 

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

الثورة تاريخ 

54.62التحريرية  

أ. شتواح           

04مح    مد:  

ما قبل التاريخ 
  الشمال اإلفريقي 

راشيأ.   

04مح    مد   

ما قبل التاريخ 
 الشمال اإلفريقي

راشيأ.   

04مح   مد   

ما قبل التاريخ  
  الشمال اإلفريقي

        راشيأ.  

41تط   ق:     

تاريخ الثورة 

 54.62التحريرية

       شتواحأ. 

41تط   ق:   

لغة أجنبية        
       أعرابأ.   

41تط   ق:      

  
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم التاريخ واآلثار

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

     01الفوج:                                                                                                                     آثــــــار  الثالثةالسنة 

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

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

قائيالو علم اآلثار  
 أ. عرباوي

27مح     ق:  

قائيالو علم اآلثار  
 أ. عرباوي

27مح     ق:  

 اإلعالم اآللي
 أ. عرباوي

27مح   ق   

لمحيطاآلثار وا  
 أ . خلف هللا

27تط     ق:  

لمحيطاآلثار وا  
 أ . خلف هللا

27تط     ق:  

 آثار إسالمية 
 أ. طويل

27مح   ق:  

 آثار إسالمية
 أ. طويل
27تط   ق:  

إسالمية آثار  
 أ. طويل

27مح   ق:  

 الثـــــالثاء

 اآلثار القديمة
  بن صغيرأ. 

27مح   ق:  

 اآلثار القديمة
  بن صغيرأ. 

27مح   ق:  

 اآلثار القديمة
    . بن صغيرأ

27تط    ق:  

 صيانة وترميم
هنديأ.   

27مح    ق  

 صيانة وترميم
هنديأ.   

27مح    ق  

 حلقات بحث 
هاديأ.   

27تط   ق:  

 حلقات بحث
هاديأ.   

27تط   ق:  

 األربــــعاء 

 صيانة وترميم  
 أ. هندي 

27تط   ق:  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

27مح   ق  

 ما قبل التاريخ
 أ. قندي

27مح    ق  

خما قبل التاري  
 أ. قندي

27تط    ق   

 المخدرات والمجتمع 
قصوريأ.   

27تط   ق:   

 المخدرات والمجتمع
قصوريأ.   

27مح   ق:  

والمجتمع المخدرات  
قصوريأ.   

27مح   ق:  

لخميــــسا  

 

 


