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 إعالن
 ()طلبة األستاذ مرواني خديم هللا

 

األفواج الثالثة ليسانس تاريخ، السنة ليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بحصة تطبيقية في ، (12، 11، 10، 09)

 – 08:00مقياس اللغة األجنبية يوم اإلثنين من الساعة 

09:00. 

 

 رئيس القسم
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Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
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Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 (هبة نجود)طلبة األستاذ 

 

األفواج لثالثة ليسانس تاريخ، االسنة ليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بحضور الحصص ، (04، 03، 02، 01)

التطبيقية في مقياس دراسات نقدية يوم األحد من الساعة 

09:00 – 10:00. 

 .10:00 – 80:30ويوم اإلثنين من الساعة 

 

 رئيس القسم
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 إعالن
 (دربال سالمة)طلبة األستاذ 

 

واج األفالثالثة ليسانس تاريخ، السنة ليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بحضور الحصص ، (04، 03، 02، 01)

التطبيقية في مقياس الدولة العثمانية والمشرق العربي يوم 

 .14:00 -13:00األربعاء من الساعة 

 

 رئيس القسم
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 م اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلو

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة األستاذ طاهر طويل 

الثانية ماستر تاريخ والغرب السنة ليكن في علم طلبة 

ن آخر اإلسالمي في العصر الوسيط اآلتية أسماؤهم، أ

أجل للقاء األستاذ من أجل تحديد مواضيع األعمال 

الموجهة في المقياس )حلقات بحث(، سيكون يوم اإلثنين 

 .2021جانفي  11

 درغال حنان -1

 غسير أمينة -2

بن شية فاطمة  -3

 الزهراء

 قادة نهلة -4

 ذيب حسناء -5

 مراحي خديجة -6

7-  

tahar.touil2@yahoo.fr 

 رئيس القسم
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Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة األستاذ نايلي خولة

 

الثانية ماستر تاريخ وطن عربي السنة بة ليكن في علم طل

باختبار لغة أجنبية  معنيونأنهم معاصر، جميع األفواج، 

 .13:00-12:00يوم األحد من الساعة 

 

 رئيس القسم
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Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
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Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 (العربي غانم)طلبة األستاذ 

 

الثورة الثانية ماستر تاريخ السنة بة ليكن في علم طل

 بااللتحاقملزمون أنهم جميع األفواج،  التحريرية

 .األعمال الموجهةلتكليفهم ببالحصص البيداغوجية 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 


