
 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 واآلثارقسم التاريخ 

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 غرب اسالمي 0ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 0ق الكل 01311-23.1 طويل  -النشاط الفالحي 9102فيفري  17األحد

 0ق الكل 003.1-01311 طويل -عمران في الغرب االسالميال

 0ق الكل 01311-23.1 مغشيش  -جغرافية الخرائط  9102فيفري  01 االثنين

 0ق الكل 003.1-01311 عشي -تاريخ العلوم في الغرب االسالمي 

 0ق الكل 01311-23.1 رحماني -مصادر تاريخ الغرب االسالمي 9102فيفري  02الثالثاء 

 0ق الكل 003.1-01311 باقة  -دارس ومناهج م

 0ق الكل 01311-23.1 بشرى -التاريخ السياسي لبالد المغرب 9102فيري  91االربعاء 

 0ق الكل 003.1-01311 مديازة -الحركات المذهبية 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ية واالجتماعيةكلية العلوم االنسان

 قسم التاريخ واآلثار

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 آثار قديمة 0ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 7ق الكل 01311-23.1 راهم -الممالك المحلية وآثارها المادية 9102فيفري  01 األحد

 7ق الكل 003.1-01311 مراه -الزراعة والنشاط االقتصادي في المغرب القديم

 7ق الكل 01311-23.1 مقراني -العمارة  الليبية البونية  9102فيفري  01 االثنين

 7ق الكل 003.1-01311  عولمي -نصوص ومصادر أدبية

 7ق الكل 01311-23.1 بن بركان -الفخاريات في المغرب القديم 9102فيفري  02الثالثاء 

 7ق الكل 003.1-01311 بوساحة- الكتابة التينية

 7ق الكل 01311-23.1 مقراني-المسكوكات في المغرب  9102فيري  91االربعاء 

 7ق الكل 003.1-01311 بعيطيش -منهجية البحث التاريخي

 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 8102-8102رنامج امتحانات السداسي االول ب

 تاريخ الوطن العربي المعاصر 0ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 8ق الكل 01311-23.1 بلحاج  -االستشراق في تاريخ الوطن العربي  9102فيفري  01 األحد

 8ق الكل 003.1-01311 مغشيش -جغرافية الوطن العربي

 8ق الكل 01311-23.1 ليتيم -المشرق العربي والدولة العثمانية  9102 فيفري 01 االثنين

 8ق الكل 003.1-01311 حمداني -االتجاهات الفكرية في الوطن العربي 

 8ق الكل 01311-23.1 بوقريوة -مدخل إلى تاريخ المشرق العربي  9102فيفري  02الثالثاء 

 8ق الكل 003.1-01311 ابرير -الحركة الصهيونية 

 8ق الكل 01311-23.1 شرفة - المقاومة الشعبية في الوطن العربي 9102فيري  91االربعاء 

 8ق الكل 003.1-01311 بن زروال -مصادر تاريخ الوطن العربي

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 ثارقسم التاريخ واآل

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 تاريخ الثورة التحريرية 0ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 4ق الكل 01311-23.1 مغشيش  -السياسية  جغرافيا 9102فيفري  01 األحد

 4ق الكل 003.1-01311 شرفة - المنهج الشفوي المذكرات

 4ق الكل 01311-23.1 آجقو -يم السياسي والعسكري للثورة التنظ 9102فيفري  01 االثنين

 4ق الكل 003.1-01311 مناصرية -0299-0291الثورة التحريرية 

 4ق الكل 01311-23.1 فالتة -الثورة الجزائرية في الفكر العالمي 9102فيفري  02الثالثاء 

 4ق الكل 003.1-01311 حماميد -مصادر تاريخ الثورة

 4ق الكل 01311-23.1 قريري  -جذور الثورة التحريرية 9102فيفري 91االربعاء 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 آثار قديمة 8ماستر 

 المكان الفوج توقيتال المقياس األيام

 2ق 0 01311-23.1  اآلثار الحضرية والغارقة مقراني 9102فيفري  01 األحد

 2ق 0 003.1-01311 سالم المغرب القديم  األثار الريفية في

 2ق 0 01311-23.1 سالم النحت في العالم القديم 9102فيفري  01 االثنين

 2ق 0 003.1-01311 بوساحة المغرب القديم  فيالعمران 

 2ق 0 01311-23.1 بوساحة المغرب القديم  فيعمارة العسكرية البيزنطية لا 9102فيفري  02الثالثاء 

 2ق 0 003.1-01311 غباش اآلثارعلم في  التقنيات الجديدة المطبقة

 2ق 0 01311-23.1  شباحي  العالم القديمفي األديان والمعتقدات  9102فيري  91االربعاء 

 2ق 0 003.1-01311 منفوخ  ةالمقاوالتي

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 تاريخ الثورة 8ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 6ق الكل 01311-23.1 زياني فاتح  فلسفة الثورة الجزائرية 9102 فيفري 01 األحد

 6ق الكل 003.1-01311 قيرود  المنظمات الجماهيرية للثورة الجزائرية

 6ق الكل 01311-23.1 دبلوماسية الثورة الجزائرية مناصرية 9102فيفري  01 االثنين

 6ق الكل 003.1-01311 ليتيم األبعاد الحضارية للثورة الجزائرية

 6ق الكل 01311-23.1 تيتة  حلقات بحث 9102فيفري  02الثالثاء 

 6ق الكل 003.1-01311 تيتة  منهجية إعداد مذكرة

 6ق الكل 01311-23.1  غيالني مواقف الدول العربية والعالمية  من الثورة الجزائرية 9102فيري  91االربعاء 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ئرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزا

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 غرب اسالمي 8ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 .ق الكل 01311-23.1 منصورية التيارات الصوفية في الغرب اإلسالمي 9102فيفري  01 األحد

 .ق الكل 003.1-01311 منصورية التواصل التفافي بين المشرق والغرب اإلسالمي

 .ق الكل 01311-23.1 عشي الحركة الفكرية في المغرب األوسط 9102فيفري  01 االثنين

 .ق الكل 003.1-01311 منفوخ المقاوالتية

 .ق الكل 01311-23.1  باقة يحيالعالقات بين الغرب اإلسالمي مع العالم المس 9102فيفري  02الثالثاء 

 .ق الكل 003.1-01311  رحمانيمنهجية إعداد مذكرة 

 .ق الكل 01311-23.1 طويلحلقات بحث  9102فيري  91االربعاء 

 ، بشرىاالستشراق وتاريخ الغرب اإلسالمي -

 

 .ق الكل 01311-003.1

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 تاريخ الوطن العربي المعاصر 8ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 01ق 0 01311-23.1  هواري حلقات بحث 9102فيفري  01 األحد

 01ق 0 003.1-01311  هواري  يةالخليج العربي في العالقات الدول

 01ق 0 01311-23.1 تيتة منهجية إعداد مذكرة  9102فيفري  01 االثنين

 01ق 0 003.1-01311 بن زروالاألفكار الوحدوية في المغرب العربي 

 01ق 0 01311-23.1 ابرير  0211الصراع العربي الصهيوني منذ  9102فيفري  02الثالثاء 

 01ق 0 003.1-01311 بوقريوة 0219المشرق العربي منذ 

 01ق 0 01311-23.1 خيري  المسألة النفطية في الوطن العربي 9102فيري  91االربعاء 

 01ق 0 003.1-01311 منفوخ المقاوالتية

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 ارقسم التاريخ واآلث

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 للسنة الثانية تاريخ

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 9102فيفري  01 األحد

 

 8م الكل 01311-23.1 العالم المعاصر بلفردي

 4م الكل

 8م الكل 003.1-01311 بلحاج منهجية

 4م الكل

 9102فيفري  01 االثنين

 

 8م الكل 01311-23.1 حيمغرب قديم مسر

 4م الكل

 8م الكل 003.1-01311 جغرافيا طبيعية مغشيش

 4م الكل

 9102فيفري  02الثالثاء 

 

 8م الكل 01311-23.1 تاريخ الجزائر الثقافي حماميد 

 4م الكل

 8م الكل 003.1-01311 بشرى صدر االسالم

 4م الكل

ري فااااااااافي 91االربعااااااااااء 

9102 

 8م الكل 01311-23.1 يث بن زروالمغرب حد

 4م الكل

 شباحي تاريخ المعتقدات

  

 8م الكل 01311-003.1

 4م الكل

 8م الكل 0.311-003.1 فلسفة التاريخ بعيطيش

 4م الكل

 رئيس القسم

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ماعيةكلية العلوم االنسانية واالجت

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 للسنة الثالثة تاريخ

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 9102فيفري  01 األحد

 

 8م الكل 01311-23.1 دراسات نقدية للكتابات التاريخية بلفردي

 4م الكل

 8م الكل 003.1-01311 قضايا عربية معاصرة هواري 

 4م الكل

 9102فيفري  01 ثنيناال

 

 الحوكمة وأخلقيات المهنة منفوخ

 

 8م الكل 23.1-01311

 4م الكل

 8م الكل 003.1-01311 تاريخ أوروبا واالمريكيتين  تيتة

 4م الكل

 9102فيفري  02الثالثاء 

 

 8م الكل 01311-23.1 مشرق إسالمي طبي

 4م الكل

 8م الكل 003.1-01.11 تاريخ افريقيا جنوب الصحراء طبي

 4م الكل

 8م الكل 01311-23.1 تاريخ الفكر االجتماعي والسياسي بوجمعة أكرم 9102فيري  91االربعاء 

 4م الكل

 8م الكل 003.1-01311 تاريخ الحركة الوطنية قريري

 4م الكل

 شرفة الدولة العثمانية والمشرق العربي

 

 8م الكل 003.1-0.311

 4م الكل

 رئيس القسم

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 للسنة الثانية آثار 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 02ق الكل 01311-23.1 طرطاق  صيانة وترميم 9102فيفري  01 األحد

 02ق الكل 003.1-01311 شباحي ما قبل التاريخ العام

 02ق الكل 01311-23.1 شعاللمنهجية البحث األثري  9102فيفري  01 االثنين

 02ق الكل 003.1-01311 تاريخ وآثار بالد المغرب القديم شعالل

 02ق الكل 01311-23.1 هدوش يتاريخ وآثار المغرب االسالم 9102فيفري  02الثالثاء 

 02ق الكل 003.1-01311 األطر القانونية والتشريعية في علم األثار هدوش

 02ق الكل 01311-23.1 بعيطيش تاريخ الفن 9102فيري  91االربعاء 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 تاريخ واآلثارقسم ال

 8102-8102برنامج امتحانات السداسي االول 

 للسنة الثالثة آثار 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 07ق الكل 01311-23.1 سالمالعمارة االسالمية  9102فيفري  01 األحد

 07ق الكل 003.1-01311 باشي صيانة وترميم التراث األثري 

 07ق الكل 01311-23.1 ت ما قبل التاريخ  بن بركانصناعا 9102فيفري  01 االثنين

 07ق الكل 003.1-01311 الحفظ الوقائي بن بركان

 07ق الكل 01311-23.1 عمران وعمارة المغرب القديم شعالل  9102فيفري  02الثالثاء 

 07ق الكل 003.1-01311 بن بركانعلم اآلثار التجريبي 

ري فااااااااافي 91االربعااااااااااء 

9102 

 07ق الكل 01311-23.1 منفوخ شد وأخالقيات المهنةالحكم الرا

 07ق الكل 003.1-01311 جفال تقنيات االعالم اآللي

 

 رئيس القسم


