
 
 
 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 واآلثارقسم التاريخ 

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020للسداسي االول  

 غرب اسالمي 1ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 د المغرب التاريخ السياسي لبال 2021جوان  26السبت 

 بن دراجي .د

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 الحركات المذهبية

 مديازة .أ

10:00 -11:00 

 جغرافيا الخرائط

 بن مخلوف .أ

13:00-14:00 

 تاريخ العلوم في الغرب اإلسالمي 2021جوان  27األحد 

 د. بصديق

09:00 -10:00 

 النشاط الفالحي

 د. بصديق

10:00 -11:00 

 مران والمراكز الحضاريةالع

 د. طويل

13:00-14:00 

 مصادر تاريخ الغرب اإلسالمي 2021جوان  28اإلثنين 

 رحماني .أ

09:00 -10:00 

 مدارس ومناهج

 أ.د باقة

10:00 -11:00 

الطلبة الذين لم يجتازوا االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة، معنيون باجتياز مالحظة: جميع 
 االمتحانات.

 ئيس القسمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ةكلية العلوم االنسانية واالجتماعي

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020للسداسي االول  

 تاريخ الوطن العربي المعاصر 1ماستر 

 
 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 مصادر تاريخ الوطن العربي 2021جوان  26السبت 

 د. غانم

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 لعربي والدولة العثمانية المشرق ا

 د. شرفة

10:00 -11:00 

 الحركة الصهيونية

 قرقاح .أ

13:00-14:00 

 االتجاهات الفكرية في الوطن العربي 2021جوان  27األحد 

 د. حمداني

09:00 -10:00 

 المقاومة الشعبية في الوطن العربي

 د. حمداني 

10:00 -11:00 

 رجغرافيا الوطن العربي المعاص

 د. مغشيش

13:00-14:00 

 االستشراق في تاريخ الوطن العربي 2021جوان  28اإلثنين 

 أ.د. تيتة

09:00 -10:00 

 مدخل إلى تاريخ المشرق العربي

 أ.د بوقريوة

10:00 -11:00 

الطلبة الذين لم يجتازوا االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة، معنيون باجتياز مالحظة: جميع 
 االمتحانات.

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 عيةكلية العلوم االنسانية واالجتما

 قسم التاريخ واآلثار

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020للسداسي االول  

 تاريخ الثورة التحريرية 1ماستر 

 
 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 التنظيم السياسي والعسكري للثورة 2021جوان  26السبت 

 أ.د أجقو  

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 1962-1954الثورة التحريرية 

 أ.د مناصرية

10:00 -11:00 

 أعالم الثورة الجزائرية

 د. نويجي

13:00-14:00 

 مصادر تاريخ الثورة  2021جوان  27األحد 

 أ.د حماميد

09:00 -10:00 

 الثورة الجزائرية في الفكر العالمي 

 د. شقرة

10:00 -11:00 

 جغرافيا سياسية

 د. مغشيش

13:00-14:00 

 جذور الثورة التحريرية  2021جوان  28اإلثنين 

 د. قريري

09:00 -10:00 

 المنهج الشفوي المذكرات

 د. فالتة

10:00 -11:00 

الطلبة الذين لم يجتازوا االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة، معنيون باجتياز مالحظة: جميع 
 االمتحانات.

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 متحانات التعويضية واالستدراكيةبرنامج اال

 2021-2020للسداسي االول  

 للسنة الثانية تاريخ
 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 صدر االسالم والدولة األموية 2021جوان  26السبت 

 د. بن دراجي

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 منهجية وتقنية البحث التاريخي

 د. عشي

10:00 -11:00 

 عالم عربي معاصر

 د. ابرير

13:00-14:00 

 2021جوان  27األحد 

 

 تاريخ وحضارة المغرب القديم

 د. مسرحي

09:00 -10:00 

 المغرب العربي الحديث

 سنوسي .أ

10:00 -11:00 

 جغرافيا طبيعية

 د. مغشيش

13:00-14:00 

 فلسفة التاريخ 2021جوان  28اإلثنين 

 د. بعيطيش

09:00 -10:00 

 تاريخ الجزائر الثقافي

 أ.د حماميد

10:00 -11:00 

 تاريخ المعتقدات واألديان

 أ.د شباحي

13:00-14:00 

الذين لم يجتازوا االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة، معنيون  مالحظة: جميع طلبة الدين والطلبة
 باجتياز االمتحانات.

 

 رئيس القسم

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020اسي االول للسد 

 للسنة الثالثة تاريخ

 
 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 دراسات نقدية للكتابات التاريخية 2021جوان  26السبت 

 مديازة .أ

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 الدولة العثمانية والمشرق العربي

 د. شرفة

10:00 -11:00 

 أخالقيات المهنة

 منفوخ .أ

13:00-14:00 

 2021جوان  27األحد 

 

 مشرق إسالمي 

 د. طبي

09:00 -10:00 

 تاريخ الحركة الوطنية

 د. قريري

10:00 -11:00 

 تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء

 د. طبي

13:00-14:00 

 قضايا عربية معاصرة 2021جوان  28اإلثنين 

 د. مختار

09:00 -10:00 

  الجتماعي والسياسيتاريخ الفكر ا

 د. بوجمعة

10:00 -11:00 

 تاريخ أوروبا واألمريكيتين

 أ.د تيتة

13:00-14:00 

مالحظة: جميع طلبة الدين والطلبة الذين لم يجتازوا االمتحانات في الدورة العادية لظروف قاهرة، معنيون 
 باجتياز االمتحانات.

 
 رئيس القسم

 


