
 

 

 

 

برنامج الحصص االستدراكية الستكمال 

 2019/2020لسنة الجامعية ل 2السداسي 
 2020 سبتمبر24الى غاية  سبتمبر19من  /ليسانسالثالثة  + 2+ 1الدفعة األولى ماستر

م بالتعليمات الصارمة لإلدارة الوصية، وتطبيق إجراءات التباعد نظرا إلجراءات البروتوكول الصحي المتبع خالل هذه األزمة الصحية العالمية، يجب على الطلبة االلتزا مالحظة هامة:

 االجتماعي.

 االرتداء اإلجباري للكمامات الطبية، التعقيم من حين آلخر بالهالم المطهر.

 تفادي اإلستعمال المشترك ألي أداة من شأنها نقل العدوى.

 مخارج.كما يراعى تفادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل وال

 هذه التعليمات الصحية هي نجاة للجميع، وحفاظا على سالمة أهلنا وأساتذتنا وزمالئنا من تداعيات األزمة الصحية العالمية.

 

 

 

 

 

 



 2020-2019                         السادسالسداسي  اإلستدراكي برنامج التدريس                   الثالثة ليسانس تاريخ السنة 
-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 التوقيت

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

          السبت

 األحد

 

ق اإلسالم  
 المشر
 م(15-8ق )

 طب   سمي  
 01المجموعة األوىل مدرج

 علم الخرائط
 مغشيش

 01المجموعة األوىل مدرج

 المخدرات والمجتمع
 دين جرادينرص ال

المجموعة األوىل 
 01مدرج

 تاري    خ النظم السياسية
 تيتة

المجموعة األوىل 
 01مدرج

     

 علم الخرائط
 مغشيش

 02مجموعة لثانية مدرج

ق اإلسالم  
 المشر
 م( 15-8ق )

 طب   سمي  
 02مجموعة لثانية مدرج

 تاري    خ النظم السياسية
 تيتة

 02مجموعة لثانية مدرج

 المخدرات والمجتمع
 لدين جرادينرص ا

مجموعة لثانية 
 02مدرج

     

ق  الدولة العثمانية والمشر
 (  1914-1516) 2العرب   

فة فريدة  شر
 03الثالثة مدرج المجموعة

 تاري    خ النظم السياسية
 تيتة

 03الثالثة مدرج المجموعة

ماقبل تاري    خ الشمال 
  شباح  

 االفريق 
الثالثة  المجموعة
 03مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش
الثالثة  وعةالمجم

 03مدرج

     

 تاري    خ النظم السياسية
 تيتة

المجموعة الرابعة 
 04مدرج

ق  الدولة العثمانية المشر
 (  1914-1516) 2العرب   

فة فريدة  شر
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش

المجموعة الرابعة 
 04مدرج

ماقبل تاري    خ الشمال 
  شباح  

 االفريق 
المجموعة الرابعة 

 04رجمد

     

الدولة العثمانية       اإلثنين
ق العرب   

 2والمشر
(1516-1914) 

فة فريدة  شر
المجموعة األوىل 

 01مدرج

 تاري    خ النظم السياسية
 تيتة

المجموعة األوىل 
 01مدرج

ماقبل تاري    خ 
  
 الشمال االفريق 

 شباح  
المجموعة األوىل 

 01مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش

المجموعة األوىل 
 01مدرج

 تاري    خ النظم السياسية     
 تيتة

مجموعة لثانية 
 02مدرج

الدولة العثمانية 
ق العرب   

 2المشر
(1516-1914  ) 

فة فريدة  شر
مجموعة لثانية 

 02مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش

مجموعة لثانية 
 02مدرج

ماقبل تاري    خ 
  
الشمال االفريق 

 شباح  
مجموعة لثانية 

 02مدرج

ق اإلسالم       
 المشر
 م( 15-8ق )

 طب   سمي  
الثالثة  المجموعة

 03مدرج

 علم الخرائط
 مغشيش

الثالثة  المجموعة
 03مدرج

المخدرات 
 والمجتمع

 نرص الدين جرادي
الثالثة  المجموعة

 03مدرج

تاري    خ النظم 
 السياسية

 تيتة
الثالثة  المجموعة

 03مدرج

 علم الخرائط     
 مغشيش

المجموعة الرابعة 
 04مدرج

ق اإلسالم  
 المشر
 م( 15-8ق )

 طب   سمي  
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

تاري    خ النظم 
 السياسية

 تيتة
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

المخدرات 
 والمجتمع

 نرص الدين جرادي
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

ق اإلسالم   الثالثاء
 المشر
 م(15-8ق )

 طب   سمي  

 علم الخرائط
 مغشيش

 01رجالمجموعة األوىل مد

 المخدرات والمجتمع
 نرص الدين جرادي

المجموعة األوىل 

 تاري    خ الثورة التحريرية 
 قريري سليمان

المجموعة األوىل 

     

3ل  



 01مدرج 01مدرج 01المجموعة األوىل مدرج

 علم الخرائط
 مغشيش

 02مجموعة لثانية مدرج

ق اإلسالم  
 المشر
 م( 15-8ق )

 طب   سمي  
 02مجموعة لثانية مدرج

 تاري    خ الثورة التحريرية 
 سليمانقريري 

 02مجموعة لثانية مدرج

 المخدرات والمجتمع
 نرص الدين جرادي

مجموعة لثانية 
 02مدرج

     

ق  الدولة العثمانية والمشر
 (  1914-1516) 2العرب   

فة فريدة  شر
 03الثالثة مدرج المجموعة

 تاري    خ الثورة التحريرية 
 قريري سليمان

 03الثالثة مدرج المجموعة

ماقبل تاري    خ الشمال 
  شباح  االف

 ريق 
الثالثة  المجموعة
 03مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش

الثالثة  المجموعة
 03مدرج

     

 تاري    خ الثورة التحريرية 
 قريري سليمان
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

ق  الدولة العثمانية المشر
 (  1914-1516) 2العرب   

فة فريدة  شر
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش
موعة الرابعة المج

 04مدرج

ماقبل تاري    خ الشمال 
  شباح  

 االفريق 
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

     

الدولة العثمانية       األربعاء
ق العرب   

 2والمشر
(1516-1914) 

فة فريدة  شر
المجموعة األوىل 

 01مدرج

 تاري    خ الثورة التحريرية 
 قريري سليمان

المجموعة األوىل 
 01مدرج

ماقبل تاري    خ 
  الشمال 

 االفريق 
 شباح  

المجموعة األوىل 
 01مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش

المجموعة األوىل 
 01مدرج

 تاري    خ الثورة التحريرية      
 قريري سليمان

مجموعة لثانية 
 02مدرج

الدولة العثمانية 
ق العرب   

 2المشر
(1516-1914  ) 

فة فريدة  شر
مجموعة لثانية 

 02مدرج

 جغرافيا تاريخية
 مغشيش

ثانية مجموعة ل
 02مدرج

ماقبل تاري    خ 
  
الشمال االفريق 

 شباح  
مجموعة لثانية 

 02مدرج

ق اإلسالم       
 المشر
 م( 15-8ق )

 طب   سمي  
الثالثة  المجموعة

 03مدرج

 علم الخرائط
 مغشيش

الثالثة  المجموعة
 03مدرج

المخدرات 
 والمجتمع

 نرص الدين جرادي
الثالثة  المجموعة

 03مدرج

تاري    خ الثورة 
 ية التحرير 

 قريري سليمان
الثالثة  المجموعة

 03مدرج

 علم الخرائط     
 مغشيش

المجموعة الرابعة 
 04مدرج

ق اإلسالم  
 المشر
 م( 15-8ق )

 طب   سمي  
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

تاري    خ الثورة 
 التحريرية 

 قريري سليمان
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

المخدرات 
 والمجتمع

 نرص الدين جرادي
لرابعة المجموعة ا

 04مدرج

 لغة أجنبية الخميس
 غانم نور الهدى

 01المجموعة األوىل مدرج

 إعداد مذكرة
 نجود

 01المجموعة األوىل مدرج

       

 إعداد مذكرة
 بكوش

 02مجموعة لثانية مدرج

 لغة أجنبية
 عزوزي

 02مجموعة لثانية مدرج

       

 لغة أجنبية
  
 
 مرواب

 03الثالثة مدرج المجموعة

 رةإعداد مذك
 شقرة

 03الثالثة مدرج المجموعة

       



 إعداد مذكرة
 مديازة

المجموعة الرابعة 
 04مدرج

 لغة أجنبية
 م( 15-8ق )

 مرب   خديم هللا
المجموعة الرابعة 

 04مدرج

       

 ليسانس:  3السنة 

 01( يدرس بالمدرج 3+ الفوج 2+الفوج 1المجموعة األولى تتكون من )الفوج 

 02( يدرس بالمدرج 6+ الفوج 5+الفوج 4تكون من )الفوج المجموعة الثانية ت

 03( يدرس بالمدرج 9+ الفوج 8+الفوج 7المجموعة الثالثة تتكون من )الفوج 

 04( يدرس بالمدرج 12+ الفوج 11+الفوج 10المجموعة الرابعة تتكون من )الفوج 

 الحضور غير إجباري في حصص التدريس
ساتذة المعنيين لتسهيل عملية التقييم، ضرورة تسليم األعمال الموجهة لأل

 واستكمال حساب التقييمات النهائية

نظرا إلجراءات البروتوكول الصحي المتبع خالل هذه األزمة الصحية العالمية، يجب على الطلبة  مالحظة هامة:

 االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة الوصية، وتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي.

 االرتداء اإلجباري للكمامات الطبية، التعقيم من حين آلخر بالهالم المطهر.

 تفادي اإلستعمال المشترك ألي أداة من شأنها نقل العدوى.

 كما يراعى تفادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل والمخارج.

تذتنا وزمالئنا من تداعيات األزمة هذه التعليمات الصحية هي نجاة للجميع، وحفاظا على سالمة أهلنا وأسا

 الصحية العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020-2019                                 الثاني       برنامج التدريس السداسي                   األولى ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر    السنة 
 

-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 التوقيت

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

          السبت

 األحد

 

رواد الفكر التاريخي العربي      

 المعاصر

 01المدرج 

 بن زروال

رواد الفكر التاريخي 

 العربي المعاصر

 01المدرج 

 بن زروال

  -1920مشرق عربي ) 

1945) 

 01المدرج 

 بوقريوة

  -1920عربي )  مشرق

1945) 

 01المدرج 

 بوقريوة

أمريكا والشرق  اإلثنين

 األوسط

 01المدرج 

 فالتة فيصل

أمريكا والشرق 

 األوسط

 01المدرج 

 فالتة فيصل

+ اللغة األجنبية

 امتحان تقييمي

  نايلي خولة

 01المدرج 

 وسائط االتصال

 منفوخ صورية
 01المدرج 

     

ة في المشاريع الوحدوي      الثالثاء

 الوطن العربي المعاصر

 هواري

 01المدرج 

المشاريع الوحدوية في 

 الوطن العربي المعاصر

 هواري

 01المدرج 

 أوروبا والوحدة العربية

 ليتيم عيسى

 01المدرج 

 أوروبا والوحدة العربية

 ليتيم عيسى

 01المدرج 

المصادر الغربية  األربعاء

وتاريخ الوطن 

 العربي

 بلحاج ناصر

 01المدرج 

لمصادر الغربية ا

وتاريخ الوطن 

 العربي

 بلحاج ناصر

 01المدرج 

أعالم الفكر 

االصالحي والسياسي 

 في الوطن العربي

 01المدرج 

 فالتة فيصل

أعالم الفكر االصالحي 

والسياسي في الوطن 

 العربي

 01المدرج 

 فالتة فيصل

     

    الخميس
 االجتماعي.الوصية، وتطبيق إجراءات التباعد  يجب على الطلبة االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة ع خالل هذه األزمة الصحية،ي المتبنظرا إلجراءات البروتوكول الصح مالحظة هامة:

 االرتداء اإلجباري للكمامات الطبية، التعقيم من حين آلخر بالهالم المطهر.

 تفادي اإلستعمال المشترك ألي أداة من شأنها نقل العدوى.

 ادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل والمخارج.كما يراعى تف

 هذه التعليمات الصحية هي نجاة للجميع، وحفاظا على سالمة أهلنا وأساتذتنا وزمالئنا من تداعيات األزمة الصحية العالمية.

 التدريسالحضور غير إجباري في حصص 
 ملية التقييم، واستكمال حساب التقييمات النهائيةضرورة تسليم األعمال الموجهة لألساتذة المعنيين لتسهيل ع

 

1م  



                                    2020-2019                                 الثاني       برنامج التدريس السداسي                 األولى ماستر تاريخ الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيطالسنة  
 

-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 التوقيت

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

      السبت

     

 األحد

 

 تاريخ النظم     

 عشي

 03المدرج 

 تاريخ النظم

 عشي

 03المدرج 

النشاط الحرفي 

 والتجاري

 رحماني

 03المدرج 

 النشاط الحرفي والتجاري

 رحماني

 03رج المد

 تقنيات البحث التاريخي اإلثنين

 باقة

 03المدرج 

تقنيات البحث 

 التاريخي

 باقة

 03المدرج 

علم المخطوط 

 العربي

 رحماني

 03المدرج 

 علم المخطوط العربي

 رحماني

 03المدرج 

     

 التاريخ السياسي لالندلس      الثالثاء

 بشرى بن دراجي
 03المدرج 

 التاريخ السياسي لالندلس

 ى بن دراجيبشر 
 03المدرج 

 مجتمع الغرب االسالمي

 طويل

 03المدرج 

 مجتمع الغرب االسالمي

 طويل
 03المدرج 

عالقات الغرب  األربعاء

االسالمي مع السودان 

 الغربي

 منصورية

 03المدرج 

عالقات الغرب 

االسالمي مع 

 السودان الغربي

 منصورية

 03المدرج 

 نصوص أجنبية

  عولمي

 03المدرج 
 تصالوسائط اال

 منفوخ صورية
 03المدرج 

     

    الخميس
 االجتماعي.الوصية، وتطبيق إجراءات التباعد  يجب على الطلبة االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارة ي المتبع خالل هذه األزمة الصحية،نظرا إلجراءات البروتوكول الصح مالحظة هامة:

 من حين آلخر بالهالم المطهر.االرتداء اإلجباري للكمامات الطبية، التعقيم 

 تفادي اإلستعمال المشترك ألي أداة من شأنها نقل العدوى.

 كما يراعى تفادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند المداخل والمخارج.

 المية.هذه التعليمات الصحية هي نجاة للجميع، وحفاظا على سالمة أهلنا وأساتذتنا وزمالئنا من تداعيات األزمة الصحية الع

 التدريسالحضور غير إجباري في حصص 
 ضرورة تسليم األعمال الموجهة لألساتذة المعنيين لتسهيل عملية التقييم، واستكمال حساب التقييمات النهائية

 

1م  



                                    2020-2019                                        الثاني  برنامج التدريس السداسي                 األولى ماستر تاريخ الثورة التحريريةالسنة  
 

 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 التوقيت

      السبت

     

 األحد

 

 السياسة االستعمارية اتجاه الثورة التحريرية     

 غيالني أ.د

 2مدرج 

 الثورة في االدب الشعبي

 خيري الرزقيد. 

 2مدرج 

 تأسيس الحكومة المؤقتة ونشاطها اإلثنين

 قريري سليماند. 

 2مدرج 

 المذكرات – 2المنهج الشفوي

 فالتة فيصلد. 

 2مدرج 

     

 مواثيق  ومؤتمرات الثورة الجزائرية      الثالثاء

 مناصرية يوسفأ.د 

 2مدرج 

 بهة التحرير الوطنيفدرالية ج

 حمدانيد. 

 2مدرج 

 وسائط االتصال األربعاء

 أ.د أجقو علي

 2مدرج 

 لغة أجنبية

 حاجي أ.

 4مدرج 

 المنهجية التاريخية المعاصرة

 حماميدأ.د 

 2مدرج 

     

    الخميس

 االجتماعي.الوصية، وتطبيق إجراءات التباعد  بة االلتزام بالتعليمات الصارمة لإلدارةيجب على الطل ي المتبع خالل هذه األزمة الصحية،نظرا إلجراءات البروتوكول الصح مالحظة هامة:

 االرتداء اإلجباري للكمامات الطبية، التعقيم من حين آلخر بالهالم المطهر.

 تفادي اإلستعمال المشترك ألي أداة من شأنها نقل العدوى.

 لمداخل والمخارج.كما يراعى تفادي التجمعات داخل مبنى القسم، او عند ا

 هذه التعليمات الصحية هي نجاة للجميع، وحفاظا على سالمة أهلنا وأساتذتنا وزمالئنا من تداعيات األزمة الصحية العالمية.

 التدريسالحضور غير إجباري في حصص 
 النهائيةضرورة تسليم األعمال الموجهة لألساتذة المعنيين لتسهيل عملية التقييم، واستكمال حساب التقييمات 

 

 

1م  


