
 
 
 
 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 واآلثارقسم التاريخ 

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020 الثانيالسداسي 

 رب إسالميغ 1ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 سي لألندلس التاريخ السيا 2021جوان  29الثالثاء 

 بن دراجي .د

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 النشاط الحرفي والتجاري

 د. طويل

10:00 -11:00 

 تاريخ النظم في الغرب اإلسالمي

 د. عشي

13:00-14:00 

 عالقات الغرب اإلسالمي مع السودان الغربي 2021جوان  30األربعاء 

 د. منصورية

09:00 -10:00 

 حث التاريخيتقنيات الب

 أ.د باقة

10:00 -11:00 

 علم المخطوط العربي 2021جويلية  01الخميس 

 رحماني .أ

09:00 -10:00 

 مجتمع الغرب االسالمي

 د . طويل

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

 تاريخ واآلثارقسم ال

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020السداسي الثاني 

 تاريخ الوطن العربي المعاصر 1ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 رواد الفكرة التاريخي المعاصر 2021جوان  29الثالثاء 

 د. شقرة

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 غربية وتاريخ الوطن العربيالمصادر ال

 د. غانم

10:00 -11:00 

 أمريكا والشرق األوسط

 د. فالتة

13:00-14:00 

 المشاريع الوحدوية في الوطن العربي المعاصر 2021جوان  30األربعاء 

 د. هواري

09:00 -10:00 

 أوروبا والوحدة العربية

 د. نويجي

10:00 -11:00 

أعالم الفكر اإلصالحي والسياسي في الوطن  2021جويلية  01الخميس 

 العربي

 أ. معمري

09:00 -10:00 

 1945الى  1920المشرق العربي منذ 

 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
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ واآلثار

 ج االمتحانات التعويضية واالستدراكيةبرنام

 2021-2020السداسي الثاني 

 تاريخ الثورة التحريرية 1ماستر 

 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 فيدرالية جبهة التحرير الوطني 2021جوان  29الثالثاء 

 د. حمداني 

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 يةمواثيق ومؤتمرات الثورة الجزائر

 أ.د مناصرية

10:00 -11:00 

 الثورة في األدب الشعبي

 د. خيري

13:00-14:00 

 المنهجية التاريخية المعاصر 2021جوان  30األربعاء 

 أ.د حماميد

09:00 -10:00 

 المنهج الشفوي والمذكرات

 د. فالتة

10:00 -11:00 

 تأسيس الحكومة المؤقتة 2021جويلية  01الخميس 

 د. قريري

09:00 -10:00 

 السياسة االستعمارية تجاه الثورة التحريرية.

 أ.د غيالني

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

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020الثاني السداسي 

 للسنة الثانية تاريخ
 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 تاريخ حضارة المغرب االسالمي 2021جوان  29الثالثاء 

  د. بصديق 

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 تاريخ وحضارة المغرب القديم

 د. مسرحي

10:00 -11:00 

 ماقبل التاريخ العام

 د. ورنوغي

13:00-14:00 

 2021جوان  30األربعاء 

 

 منهجية وتقنية البحث التاريخي

 د. عشي

09:00 -10:00 

 تاريخ الجزائر الحديث

 بوجمعة .د

10:00 -11:00 

 عالم عربي معاصر

 د. ابرير

13:00-14:00 

 تاريخ الجزائر الثقافي 2021جويلية  01الخميس 

 أ.د حماميد

09:00 -10:00 

 الجزائر مصادر تاريخ

 د. بعيطيش

10:00 -11:00 

 جغرافيا بشرية

 د. مغشيش

13:00-14:00 

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

 ئيس القسمر

 

 

 

 



 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 برنامج االمتحانات التعويضية واالستدراكية

 2021-2020السداسي الثاني 

 للسنة الثالثة تاريخ
 المكان الفوج التوقيت المقياس األيام

 تاريخ الثورة التحريرية 2021جوان  29الثالثاء 

 د. قريري

09:00 -10:00 

جميع 

 الطلبة
 03مدرج 

 المشرق اإلسالمي 

 د. طبي

10:00 -11:00 

 المخدرات والمجتمع 

 مشنان .أ

13:00-14:00 

 2021جوان  30األربعاء 

 

 الدولة العثمانية والمشرق العربي

 د. شرفة

09:00 -10:00 

 ماقبل التاريخ الشمال افريقي

 أ.د شباحي

10:00 -11:00 

 تاريخ النظم السياسية

 ا.د تيتة

13:00-14:00 

 علم الخرائط 2021جويلية  01الخميس 

 د. مغشيش

09:00 -10:00 

 جغرافيا الخرائط

 د. مغشيش

10:00 -11:00 

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

 رئيس القسم
 


