
 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
 (األولى ماستر تاريخ )طلبة السنة 

األولى ماستر تاريخ ليكن في علم طلبة السنة 

، أنهم معنيون بامتحانات عن جميع التخصصات

االستكشافية يوم األحد بعد في المقاييس 

، 09:00ابتداء من الساعة  2021جوان 13

 وفق الرزنامة التالية:

 09:00 تاريخ الثورة 1ماستر شعبيالثورة الجزائرية في األدب ال

 14:00 تاريخ الثورة 1ماستر وسائط االتصال )امتحان تقييمي(

 09:00 تاريخ الوطن العربي المعاصر 1ماستر أمريكا والشرق األوسط

 09:00 تاريخ الغرب االسالمي 1ماستر تاريخ النظم

ة، توقيت االمتحان تجدونه مالحظة هامة: الرابط تجدونه في موقع الكلي
 في منصة االمتحان.

 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 السنة الثانية ليسانس تاريخ

ليكن في علم طلبة السنة الثانية ليسانس تاريخ، 

أنهم معنيون بامتحانات عن بعد في المقاييس 

 اإلستكشافية، وفق الرزنامة التالية:

 09:00 2021جوان  13األحد  ماقبل التاريخ العام

 16:00 2021جوان  17لخميس ا بشريةجغرافيا 

 16:00 2021جوان  20األحد  عالم عربي معاصر

مالحظة هامة: الرابط تجدونه في موقع الكلية، توقيت االمتحان تجدونه 
 في منصة االمتحان.

 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 السنة الثالثة ليسانس تاريخ

ليكن في علم طلبة السنة الثالثة ليسانس تاريخ، 

عن بعد في المقاييس  أنهم معنيون بامتحانات

 ، وفق الرزنامة التالية:االستكشافية

 09:00 2021جوان  13األحد  تاريخ النظم السياسية

 09:00 2021جوان  14اإلثنين  جغرافيا تاريخية

مالحظة هامة: الرابط تجدونه في موقع الكلية، توقيت االمتحان تجدونه 
 في منصة االمتحان.

 رئيس القسم
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


