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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 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

 

 

 

 

 

 



 ة الديمقراطيــة الشعبيـــةالجمهــــــوريـــة الجــزائـــري
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

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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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 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

 

 



 زائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــةالجمهــــــوريـــة الجــ
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

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

 

 

 

 

 

 

 



 زائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــةالجمهــــــوريـــة الجــ
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

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
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_________________________________________ 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 (مديازة صورية)طلبة األستاذة 

 

أنهم الثالثة ليسانس تاريخ، السنة ليكن في علم طلبة 

معنيون بحصة تعويضية لمقياس دراسات نقدية للكتابات 

من  01، بالمدرج 14/01/2021التاريخية، يوم الخميس 

 .10:00الى الساعة  08:00الساعة 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 راطيــة الشعبيـــةالجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمق
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة األستاذ مفتاح بالنور

 

ثة ليسانس تاريخ األفواج الثالالسنة ليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بحصة أعمال موجهة ، (01،02،03،04)

لمقياس قضايا عربية معاصرة، يوم الخميس 

الى  10:00من الساعة  01، بالمدرج 14/01/2021

 .11:00الساعة 

 رئيس القسم
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة األستاذ عمر بلعربي

 

الثالثة ليسانس تاريخ األفواج السنة ليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بحصة أعمال موجهة (، 05،06،07،08)

لمقياس تاريخ الحركة الوطنية، يوم األربعاء 

 .13:00على الساعة  04، بالمدرج 13/01/2021

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــة
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 جتماعيةكلية العلوم اإلنسانية واال

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة األستاذة نايلي خولة

 

الثالثة ليسانس تاريخ األفواج السنة ليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بحصة أعمال موجهة (، 08،07،06،05)

، 13/01/2021غة األجنبية، يوم األربعاء لمقياس الل

 .12:00على الساعة  04بالمدرج 

 رئيس القسم
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة األستاذ بوهناف يزيد

 

الثالثة ليسانس تاريخ األفواج السنة ليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بحصة أعمال موجهة (، 09،10،11،12)

، 13/01/2021لمقياس الحركة الوطنية، يوم األربعاء 

 .09:00لى الساعة ع 03بالمدرج 

 رئيس القسم
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République Algérienne démocratique et Populaire 
 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
-02-01االفواج ) طلبةاحلركة الوطنية اجلزائرية  قياساألعمال املوجهة مل يعلم أستاذ

املوجهة يف املقياس واملرفقة البحثية  األعمالعناوين  عن( للسنة الثالثة اتريخ 03-04
م إملام أو عد م وسائط االتصال التالية يف حالة أي إشكالأيديهبشروط اإلجناز ويضع بني 

  :ابملنهجية املتبعة

 arbaouitakieddine@gmail.com الربيد اإللكرتوين :  -

 

 

رئيس                                                                                  
 القسم :
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 ركة الوطنية اجلزائريةاحلدليل كتابة البحوث مقياس 

 /02 / 01املستوى: السنة الثالثة ليسانس اتريخ عام                           األفواج: 
03 / 04    

املقررة عليهم يف السداسي األول أعماهلم طلبة اهنم ملزمون خالل إعداد الليكن يف علم كافة  
 على التقيد ابلشروط التالية: 

 صفحة. 12و 8بني  )مقالة( قة علميةعلى شكل ور  العملإجناز  .1
أن يوضح يف بداية  كل طالب ملزم مبعاجلة املوضوع املقدم له من قائمة املواضيع وجيب .2

وعنوان العمل الورقة البحثية امسه ولقبه والسنة والتخصص والفوج والربيد اإللكرتوين 
 تصحيحه.و اخلاص به لتسهيل تقييمه 

تعريفا ابملوضوع وإشكاليته الرئيسية مع التساؤالت يلتزم الطالب إبعداد مقدمة تتضمن  .3
لألفكار الرتتيب الزمين والتسلسل التارخيي واملنطقي  وأهدافه، مع الفرعية وأمهيته

وانتهاء خبامتة تضم  (اليت تكون مرقمة وواضحة) ثعناصر البحالواردة يف  توالتحليال
 ش ومراجع البحث.  أهم االستنتاجات على شكل نقاط رئيسية تليها قائمة هوام

 آخريكون التوثيق واإلحالة للمصادر واملراجع املعتمدة وكذا املصطلحات واألعالم يف  .4
 يف منت البحث. اومرتبا ومتتاليالورقة البحثية ومرقما 

ضرورة االلتزام ابألمانة العلمية يف التوثيق واإلحالة لكل االقتباسات النصية واألفكار  .5
 الواردة يف البحث.

)حجم Traditional Arabicابحلاسوب خبط إذا أمكن ألوراق البحثية تكتب ا .6
 .( ابلنسبة لقائمة املصادر واملراجع14( ابلنسبة للمنت و)حجم 16

ويتم مجعها  تكتب خبط يد واضح ومقروءيف حالة تعذر كتابة البحوث ابحلاسوب  .7
 أو تسليمها ورقيا حسب الشروط أدانه. PDFمرقمة ومرتبة يف مستند واحد 

 08اإلحاطة ابملوضوع وعناصره األساسية ) وفقا للسلم التايل: عماليكون تقييم األ .8
/احرتام منهجية اإلجابة  نقاط(06الدقة يف التوثيق واإلحالة واألمانة العلمية )/  نقاط(

 نقاط(. 03)األفكار ووضوح واخلط سالمة اللغة نقاط( /03والشروط املطلوبة )



 سلمأو ت arbaouitakieddine@gmail.comلكرتوين: اىل الربيد اإل األعمالترسل  .9
منح الطلبة أعماهلم املصححة  ويتمم 1202مارس01قبل اتريخ اىل أمانة رئيس القسم 

 م.2021مارس 10 ءيوم األربعاوعالماهتم ومعاجلة مشكالهتم يف حصة مجاعية 
يف تسليم األعمال البحثية  أي أتخري غري مربر بعذر مقبولملقياس ال يتحمل أستاذ ا .10

أو عدم التزام كل طالب مبوضوع البحث الذي مت منحه إايه اآلجال احملددة  خالل
 .إلجنازه

 ابلتوفيق

 عرابوي تقي الدينأستاذ املقياس 
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 الفوج األول: قائمة االعمال
 

 على الطلبة اآلتية أمساؤهم اإلتصال ابألستاذ للحصول على أعماهلم عرب الربيد اإللكرتوين:
arbaouitakieddine@gmail.com 

 عنون حنينة -
 عراج سارة  -
 بن حصري إبتسام  -
 صدوق فاطمة -
 يعيش مسية  -

 

 عنوان العمل الطلبة 
كعبوش حفيظة /أوشن 

 أحالم
 19رة الوعي السياسي للجزائريني أواخر القرن دور العرائض والوفود يف بلو 

 م.20ومطلع القرن 
 19أواخر القرن بلورة الوعي السياسي ابجلزائر  الصحفية يفالكتاابت دور  بن قربع صباح/رمحني كنزة

 م.20ومطلع القرن 
 م.20القرنمطلع نشاط اجلمعيات والنوادي يف اجلزائر  حبرون وردة/بوترعة وردة

 كتلة احملافظني ومكانتها السياسية. برينيس مسرية/بن مزة إميان
م 1954من اللجنة الثورية للوحدة والعمل إىل تفجري الثورة التحريرية  بن طيب أمين

 مواقف وقرارات
 إشكالية بداية ظهور احلركة الوطنية يف الكتاابت التارخيية اجلزائرية. مساعيل رانية
 يف كتابة اتريخ احلركة الوطنية اجلزائرية. أبو القاسم سعدهللا ودوره براج زينة

 ريخ احلركة الوطنية اجلزائريةحمفوظ قداش وات رحال رمحة
 حيي بوعزيز واتريخ احلركة الوطنية اجلزائرية. جرادي أحالم
 شارل أندري جوليان واتريخ اجلزائر. ابركان خولة

 ة اجلزائرية.نظرة شارل روبرت آجرون لتاريخ احلركة الوطني بلوصيف أمرية
 الشيخ عبد احلميد إبن ابديس ومكانته اإلصالحية اوشن جنية

 .1955-1926حممد الصاحل بن جلول ونشاطه السياسي  صرايك حليمة
 حممد قنانش من النضال اىل التأريخ للحركة الوطنية. يعيش جنية

 الشيخ مبارك امليلي وتدوين اتريخ اجلزائر. بشوش شهيناز
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 فوج الثاين:قائمة االعمال ال

 
 يف حالة وجود خطأ يرجى اإلتصال ابألستاذ  عرب الربيد اإللكرتوين:

arbaouitakieddine@gmail.com 
 

 عنوان العمل الطلبة
 م.20مجاعة النخبة ومسارها السياسي يف اجلزائر مطلع القرن عربازي امين / مباركي فاتح

 حركة الشبان اجلزائريني ونضاهلا السياسي. بلمودع فريدة /بغدوش مباركة

راحبي إميان/بلوريغي فاطمة 
 الزهراء

التجنيد اإلجباري اىل مؤمتر الصلح اجلزائر واحلرب العاملية األوىل من قانون 
 م.1912-1919

 م وأثرها السياسي على اجلزائر.1919إصالحات فيفري بلخريي إميان

 فدرالية املنتخبني املسلمني اجلزائريني )فدرالية النواب( ونشاطها السياسي. بن امحد أمساء

 1937-1926جنم مشال فريقيا ونشاطه السياسي  بن ديب راين/لعناين بشرى

 مجعية طلبة مشال إفريقيا املسلمني ونشاطها الطاليب. بنور إميان

بن سباع سهيلة/بن صغري عبد 
 احلق

 االحتفاالت املئوية الفرنسية ابحتالل اجلزائر وردود الفعل الوطنية منها

 .1939-1931مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ونشاطها اإلصالحي  بن صغري رتيبة/ بن صغري رابب

 الكشافة اإلسالمية اجلزائرية ونشاطها النضايل. بن صغريإهلام/منصوري إبتسام

 م1954-1936السياسية احلزب الشيوعي اجلزائري ومكانته  بوترعة عفاف/قدور اندية

سخراوي يسرى/طاليب فاطمة 
 الزهراء

 وسياساهتا يف اجلزائر. حكومة اجلبهة الشعبية الفرنسية

بلخريي فرايل/دراجي نور 
 اإلسالم

 .1939-1937حزب الشعب اجلزائري ونشاطه السياسي بني 

-1919ا ألمري خالد اجلزائري ودوره يف النضال السياسي اجلزائري  بلوصيف مروة
1924 

 حممد األمني دابغني ونضاله السياسي. زيتون يوسف
 اجلزائر.الشيخ مبارك امليلي وتدوين اتريخ  بلهاين عبد الرحيم
 أمحد توفيق املدين من التأريخ إىل النضال اإلصالحي. بشطوطي توفيق
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 قائمة االعمال الفوج الثالث:
 ان العملعنو  الطلبة

بن عياش مروة/انصري نور 
 اهلدى

  ومواقف القوى الوطنية منه. مشروع بلوم فيوليت

 م.1936املؤمتر اإلسالمي اجلزائري جوان  بن قامسيةسعاد/سامعي فايزة
سياسات القمع والتضييق الفرنسية على احلركة الوطنية اجلزائرية  بن منصور إميان/معجوج وردة

1926-1939. 
شهيناز/حدادي بن راضي 

 سلمى
-1939النشاط السياسي اجلزائري خالل احلرب العاملية الثانية 

 م 1943
 ووحدة احلركة الوطنية اجلزائرية.  1943بيان فيفري بن صدوق آسيا/حفيظ ميينة
بوجالل خولة/ بوكميش  

 رميسة
 م وأثرها السياسي على اجلزائر.1944إصالحات ديغول مارس

 ظهور أحباب البيان واحلرية ونشاطهم السياسي. ريةمنزر نفيسة/رمحوين أم
-1919ا ألمري خالد اجلزائري ودوره يف النضال السياسي اجلزائري  بن عالية أمينة

1924. 
 مصايل احلاج ومسار الوطنية اجلزائرية. بن راحلة أمينة
 فرحات عباس ومساره السياسي بلفراق أحالم
 لسياسي يف احلزب الشيوعي اجلزائريعمار أوزقان ومساره ا بن قوقة سعاد
 حممد قنانش من النضال اىل التأريخ للحركة الوطنية. بن ترسية هاجر
 الشيخ مبارك امليلي وتدوين اتريخ اجلزائر. قحمام العطرة 

 على الطلبة اآلتية أمساؤهم اإلتصال ابألستاذ للحصول على أعماهلم عرب الربيد اإللكرتوين:
arbaouitakieddine@gmail.com 

 بن شافعة إكرام -
 بن رمحون فريوز -
 بن سعيدي وائم -
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 :الرابعقائمة االعمال الفوج 

 
 لبة اآلتية أمساؤهم اإلتصال ابألستاذ للحصول على أعماهلم عرب الربيد اإللكرتوين:على الط

arbaouitakieddine@gmail.com 
 بونصلة اشرف  -

 

  

 

 عنوان العمل الطلبة
 م ودورها يف بلورة الوعي السياسي اجلزائري.1945ماي  08أحداث عماري راين/بيطام كرمية

 اإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري رتقوىبن عايشةهناء/منص
 حركة إنتصار احلرايت الدميقراطية. بوذهبة فريدة
 م1954و1945نشاط مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بني  بودراس رمحة

 م وأثره على احلياة السياسية اجلزائرية.1947سبتمرب 20قانون اجلزائر  بوحطةنبيل/بوتة هشام
م وأثرها على 1954-1946املشاركة اجلزائرية يف االنتخاابت الفرنسية  بولطياح رميسة

 احلركة الوطنية.
 م1954-1947مكتب املغرب العريب ابلقاهرة ودعم القضية اجلزائرية بوراس آمال/ قرزيز أمرية

ودورها يف اإلعداد للكفاح املسلح  OSظهور املنظمة العسكرية اخلاصة  بورانن عبري
 م.1947-1950

م وأثرها على 1954-1949أزمات حركة إنتصار احلرايت الدميقراطية  بوزيدي قطر الندى
 احلزب.

 إشكالية بداية ظهور احلركة الوطنية يف الكتاابت التارخيية اجلزائرية. بوعيشة إهلام
 ريخ احلركة الوطنية اجلزائريةحمفوظ قداش وات بقاش وائم
 اجلزائر. شارل أندري جوليان واتريخ بناصر فايزة

 حممد األمني دابغني ونضاله السياسي. حناشي خولة
 الشيخ عبد احلميد إبن ابديس ومكانته اإلصالحية. هبلول أمرية

بن عرابة مولود /تناح 
 صابر

 الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي من اإلصالح اىل اجلهاد.

 فرحات عباس ومساره السياسي. غقال امسهان/بوكثري نزيهة
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 الجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــة

République Algérienne démocratique et Populaire 
 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 . الحاج لخضر 1باتنة  جامعة
Université de BATNA 1 . EL HEDJ LAKHDAR 

_________________________________________ 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة السنة الثانية ماستر

 

الثانية ماستر جميع التخصصات السنة ليكن في علم طلبة 

أن ملئ واختيار استمارة عنوان  تاريخ وعلم االثار،

المذكرة والمشرف مرتبط بالقائمة المعلن عنها لجميع 

األساتذة، او يمكن للطالب االتصال باألساتذة الدائمين فقط 

بالقسم الختيار أحد العناوين الغير مكررة، وتمتد هذه الفترة 

 الى غاية نهاية السداسي األول. 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 



 يـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــةالجمهــــــور

République Algérienne démocratique et Populaire 
 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 . الحاج لخضر 1باتنة  جامعة
Université de BATNA 1 . EL HEDJ LAKHDAR 

_________________________________________ 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة األستاذ بوهناف يزيد

 

الثالثة ليسانس تاريخ األفواج السنة كن في علم طلبة لي

 الموجهة األعمال(، الذين لم يستلموا 09،10،11،12)

أنهم معنيون بلقاء مع  لمقياس تاريخ الحركة الوطنية،

على  01، بالقاعة 20/01/2021األستاذ يوم األربعاء 

 .10:00الساعة 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 



 ائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــةالجمهــــــوريـــة الجــز

République Algérienne démocratique et Populaire 
 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 . الحاج لخضر 1باتنة  جامعة
Université de BATNA 1 . EL HEDJ LAKHDAR 

_________________________________________ 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة السنة الثالثة ليسانس تاريخ

 

الثالثة ليسانس تاريخ جميع السنة علم طلبة  ليكن في

أنهم ملزمون ، الموجهة األعمال، الذين لم يستلموا األفواج

بالتواصل مع اساتذتهم وفق الجدول المرفق، أو تكليف 

باإلدارة لضبط موعد مع األستاذ، من  لالتصال الفوج ممثل

أجل تسوية جميع الوضعيات البيداغوجية العالقة، قبل 

قع على ي، وأي تأخر بعد ذلك 2021فيفري  30تاريخ 

 عاتق صاحبه.

 رئيس القسم

 

 

 

 





 الجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــة

République Algérienne démocratique et Populaire 
 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 . الحاج لخضر 1باتنة  جامعة
Université de BATNA 1 . EL HEDJ LAKHDAR 

_________________________________________ 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 آلثارقسم التاريخ وعلم ا

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة السنة الثالثة ليسانس تاريخ

 

، ماستر تاريخ جميع التخصصاتالليكن في علم طلبة 

أنهم ملزمون بالتواصل ، الموجهة األعمالالذين لم يستلموا 

مع اساتذتهم وفق الجدول المرفق، أو تكليف ممثل الفوج 

رة لضبط موعد مع األستاذ، من أجل باالتصال باإلدا

 30تسوية جميع الوضعيات البيداغوجية العالقة، قبل تاريخ 

 ، وأي تأخر بعد ذلك يقع على عاتق صاحبه.2021فيفري 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 
 
 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بيـــةالجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشع

République Algérienne démocratique et Populaire 
 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 . الحاج لخضر 1باتنة  جامعة
Université de BATNA 1 . EL HEDJ LAKHDAR 

_________________________________________ 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales 
 قسم التاريخ وعلم اآلثار

Département d’histoire et d’archéologie 

 

 إعالن
 ()طلبة السنة الثانية ماستر تخصص تاريخ الغرب االسالمي

 

الغرب الثانية ماستر تاريخ السنة ة ليكن في علم طلب

الراغبون في اختيار  ،اإلسالمي في العصر الوسيط

موضوع المذكرة لدى األستاذ سمير بن لوصيف، االتصال 

 التالي:  لبه عن طريق اإليمي

samirbenloucif05@gmail.com 

 موعد لقاء مع األستاذ المشرف.او الحضور لإلدارة لضبط 

 

 رئيس القسم
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 1جامعة الحاج لخضر باتنة 

                                                                                                                          كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                                                              2020/2021السنة الجامعية: 

                                                        الدولة العثمانية واملشرق العربيقسم العلوم اإلنسانية                      املقياس : 

 أ. دربال سالمة

                                                                      تاريخ              3السنة :                       قائمة البحوث                               

 الفوج :              
 مالحظة البريد اإللكتروني أسماء الطلبة عناوين البحوث الرقم

 - األناضول قبل ظهور العثمانيين 1

- 

- 

  

ثمان في األناضول بروز إمارة آل ع 2

 )التنظيم السياس ي والعسكري( 

- 

- 

- 

  

العثمانيين من الدولة إلى اإلمبراطورية  3

) التوسع خارج حدود األناضول في 

 أوروبا واملشرق(

- 

- 

- 

  

 - العالقات العثمانية اململوكية 4

- 

- 

  

ضم مصر  وبالد الشام إلى حكم آل  5

 عثمان

- 

- 

- 

  

 - اني في بالد الشامنظام الحكم العثم 6

- 

- 

  

 - إخضاع الحجاز للحكم العثماني 7

- 

- 

  

 - الدولة العثمانية ومشايخ اليمن 8

- 

- 

  

إلحاق العراق إلى حكم الدولة  9

 العثمانية

- 

- 

- 

  

 - الصراع العثماني الصفوي  10

- 

- 

  

ثورات مصر والشام ضد الحكم  11

 العثماني 

- 

- 

- 

  

 - والدولة العثمانية محمد علي باشا  12

- 

- 

  



مقياس : المسألة النفطية في الوطن العربي  قائمة بحوث الطلبة تخّصص عالم عربي معاصر  
 01الفوج رقم :        khairi2028@gmail.com د/ خيري الرزقي  
اسم ولقب الطالب  1اسم ولقب الطالب  عنوان البحث

2 
اسم ولقب 

 3الطالب 
 // بوقبال سمّية بوخنوفة زهية النفط ) البترول( دراسة عاّمة

البدايات األولى إلكتشاف النفط في البالد 
 العربية

   

دور النفط في اقتصاديات العالم العربي 
 المعاصر

   

    خصائص البترول العربي
األزمات النفطية الكبرى وتأثيرها على 

 العالم العربي المعاصر
 // بوخالفة راوية مريم وفاء بوحتة

    التجارة الدولية للنفط العربي
 // // بلقاسم سارة الحروب النفطية )حرب الخليج(

المسألة النفطية في الجزائر من اإلكتشاف 
 التأميم إلى

 // بوذيبي ريمة بورقوش أمال

 بولتياح ليندة براكتة سهام بخاخشة باهية منّظمة األوبيك
  بن العيفاوي خولة بن عيفة رانيا العالمي الكارتل

  دواق فريال بلمسوس أنوارالشروق  شركة سوناطراك
    المسألة النفطية في العراق
    المسألة النفطية في ليبيا

    المسألة النفطية في الكويت
    المسألة النفطية في السعودية

بأسبوع على  االمتحان* ترسل البحوث على اإلمايل الموضح أعاله قبل تاريخ  مالحظة:
 .األقل وال يقبل أي تأخير

أن يتصل عن طريق اإلمايل باألستاذ في أقرب وقت على كل طالب لم يأخذ البحث * 
 .المطلوب منه لتحديد العمل
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 مقياس : المسألة النفطية في الوطن العربي  قائمة بحوث الطلبة تخّصص عالم عربي معاصر
 20الفوج رقم :        khairi2028@gmail.com د/ خيري الرزقي  
 3اسم ولقب الطالب  2اسم ولقب الطالب  1اسم ولقب الطالب  عنوان البحث

 // هجيرةخرشوش  خرور ريحانة النفط ) البترول( دراسة عاّمة
البدايات األولى إلكتشاف النفط في 

 البالد العربية
 // راشدي غنّية عدوان غنّية

دور النفط في اقتصاديات العالم 
 العربي المعاصر

 محمدي طروب براهمي خليصة بوخنوف سميرة

 // زراوي شيماء زرنيخ سهام خصائص البترول العربي
األزمات النفطية الكبرى وتأثيرها على 

 العالم العربي المعاصر
 بوقبال عالء الدين مسرحي ريمة يكين فيروز

 مشعالة حسناء يحياوي رميساء تمرابط غنية التجارة الدولية للنفط العربي
 جار هللا شيماء خميج أمال دوشمان سارة الحروب النفطية )حرب الخليج(
المسألة النفطية في الجزائر من 

 اإلكتشاف الى التأميم
 // خذري فطيمة رحمون سهيلةبن 

 تمرابط عفاف سعادنة نور الهدى سعادنة آمنة منّظمة األوبيك
 // ساحلي بشرى  بومعراف فوزية الكارتل العالمي
 ثابت فيروز سوايب كنزة جبابلية نورهان شركة سوناطراك

بوراضي ابتسام+  المسألة النفطية في العراق
 صفية سميرة

 مباركية وداد قرادي نور اإليمان

    المسألة النفطية في ليبيا
    المسألة النفطية في الكويت
    المسألة النفطية في السعودية

* ترسل البحوث على اإلمايل الموضح أعاله قبل تاريخ االمتحان بأسبوع على  مالحظة:
 .األقل وال يقبل أي تأخير

على كل طالب لم يأخذ البحث أن يتصل عن طريق اإلمايل باألستاذ في أقرب وقت * 
 .المطلوب منه لتحديد العمل 
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 مقياس : المسألة النفطية في الوطن العربي  قائمة بحوث الطلبة تخّصص عالم عربي معاصر
 30الفوج رقم :        khairi2028@gmail.com د/ خيري الرزقي  
1اسم ولقب الطالب  عنوان البحث 2اسم ولقب الطالب   3اسم ولقب الطالب    

// قريون نور الهدى لوراغي سهام النفط ) البترول( دراسة عاّمة  
البدايات األولى إلكتشاف النفط في 

 البالد العربية
   

دور النفط في اقتصاديات العالم 
المعاصرالعربي   

   

// مشاشطي ليلى خصائص البترول العربي  //  
األزمات النفطية الكبرى وتأثيرها على 

 العالم العربي المعاصر
 صوالح منال عبابسة أسماء مسامح كريمة

// عماري مريم مروة فايزة التجارة الدولية للنفط العربي  
  عجاد رحمة عرعار نسرين الحروب النفطية )حرب الخليج(
المسألة النفطية في الجزائر من 

 اإلكتشاف الى التأميم
// عطالوي نوارة عطية حبيبة  

بن أسباع عبد  بكوش آدم بومخيلة يونس منّظمة األوبيك
1الحليم  

    الكارتل العالمي
// ربيع عبد العالي هيشر سوفيان شركة سوناطراك  

    المسألة النفطية في العراق
ليبياالمسألة النفطية في      

    المسألة النفطية في الكويت
    المسألة النفطية في السعودية

ترسل البحوث على اإلمايل الموضح أعاله قبل تاريخ االمتحان بأسبوع على  * مالحظة:
 .األقل وال يقبل أي تأخير

على كل طالب لم يأخذ البحث أن يتصل عن طريق اإلمايل باألستاذ في أقرب وقت * 
 .المطلوب منه العمللتحديد 
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