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 عالراب لسداس ي اإلستدراك لرزنامة امتحانات 

   م9191-9102 -الثانية ليسانس للسنة

 ساعة   0الزمن:                                      
 25قا.  94قا. 

 19:99 – 13:99 15:99  -  11:99 19:39 – 94:39 /الوقتاليوم والتاريخ

 النهضة األوربية الحديثة م5959/ 53/11ثنين اإل
 أ.بعارسية

 العالم العربي المعاصر 
 أ.تاونزة

 تاريخ وحضارة المغرب القديم م5959/ 59/11الثالثاء 
 حدادو.أ

 مصادر تاريخ الجزائر 
 قبال.أ

 تاريخ الجزائر الحديث م5959/ 52/11 األربعاء
 طيبي.أ

 جغرافيا بشرية   
 أ.بن حجر

 تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي واألندلس م5959/ 52/11 الخميس
 زرقوقأ.

 تاريخ الجزائر الثقافي الح والمع 
 فلوح.أ

 منهجية وتقنيات البحث التاريخي م54/11/5959األحد 
 كدومة.أ

  

 شعبة التاريخ:                                           
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 سادسلسداس ي الاإلستدراك لرزنامة امتحانات   

 م9191-9102 للسنة الثالثة تاريخ

                                                       94.قا                                                       

 ساعة   0الزمن:
 19:99 – 13:99 15:99 – 11:99 /الوقتاليوم والتاريخ

 تاريخ النظم السياسية م5959/ 53/11ثنين اإل
 أ.بن يغزر

  جغرافيا إقتصادية
 أ.بن حجر 

 تاريخ الثورة التحريرية م5959/ 59/11الثالثاء 
 أ.عالم

 ما قبل التاريخ الشمال اإلفريقي
 أ.حدادو

 المخدرات والمجتمع م5959/ 52/11 األربعاء
 أ.بن حجر

 م(51-م8المشرق اإلسالمي بين القرن )
 أ.عثماني

 52/11 الخميس
 م5959/

 االستعمار وحركات التحرر في إفريقيا وآسيا
 أ.بلعريبي

 2علم الخرائط 
 أ.معيوف

 شعبة التاريخ:
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  الثانيلسداس ي اإلستدراك لزنامة امتحانات ر  

 م9191-9102 -يةاملقاومة والحركة الوطنتاريخ - للسنة األولى ماستر  

                                                                                                                                                                                      

 ساعة   0الزمن:
 29قا. 92مدرج 

 15:99 – 11:99 19:39 – 94:39 /الوقتاليوم والتاريخ
 المقاومة الثقافية لالستعمار الفرنسي في  الجزائر م5959/ 53/11ثنين اإل

 أ./تاونزة

 وسائط االتصال
 أ.بن حجر

 م22المقاومة السياسية وبوادر الحركة الوطنية مع مطلع القرن  م5959/ 59/11اء الثالث
  أ.دراوي

 االتجاهات السياسية والفكرية للحركة الوطنية الجزائرية
 أ.عالم

 السياسة االستعمارية في الجزائر خالل الحكم المدني م5959/ 52/11 األربعاء
 أ.سيدي صالح

 قراءة نقدية في نصوص وأدبيات الحركة الوطنية
  أ.سيدي صالح

 حلقة بحث  م5959/ 52/11 الخميس

 أ.دكاني

 البعد الوحدوي المغاربي للحركة الوطنية الجزائرية
 أ.حواس

 شعبة التاريخ:
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   الثانيلسداس ي اإلستدراك لزنامة امتحانات ر  

م9191-9102 (تاريخ الجزائر الحديث) -ماستر  للسنة األولى   

                                                    94قا.                                                                                                                 

 ساعة   0الزمن:      
 15:99  -  11:99 19:39 – 94:39 /الوقتتاريخاليوم وال

 5المجتمع الجزائري وفعالياته م5959/ 53/11ثنين اإل
 أ.عمريوي

 وسائط االتصال
 أ.بن حجر

 5األوربية-العالقات الجزائرية م5959/ 59/11الثالثاء 
 أ.فكاير

 المغاربية والمشرقية–العالقات الجزائرية
 أ.سعيداني

 دراسة أرشيف تاريخ الجزائر الحديث م5959/ 52/11 األربعاء
  أ.محرز

 قضايا في تاريخ الجزائر العثماني
  أ.محرز

 52/11 الخميس
 م5959/

 تاريخ الجزائر االقتصادي
 أ.قلفاط

 التواصل الحضاري بين الجزائر والعالم العربي اإلسالمي
 أ.قلفاط

 شعبة التاريخ:
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                                 الثانيلسداس ي لراك اإلستد امتحاناتزنامة ر 

م9191-9102 (جنوب الصحراء إفريقياتاريخ ) -للسنة األولى ماستر    

                                                           15قا.                                                                                                            

 ساعة    0الزمن:   
 15:99  -  11:99 19:39 – 94:39 /الوقتاليوم والتاريخ

 إفريقيا الحياة العلمية والثقافية في غرب م5959/ 53/11ثنين اإل
 أ.شعباني

 وسائط االتصال
 أ.بن حجر

 لكونغوتاريخ إمبراطورية المونوموتابا ومملكتي ا م5959/ 59/11الثالثاء 
 أ.سليماني

 تاريخ إمبراطورية اآلشنتي وبوغندا
 أ.سليماني

 منهجية البحث في التاريخ م5959/ 52/11 األربعاء
 أ.بتقة

 مصادر تاريخ إفريقيا
  أ.بتقة

 52/11 الخميس
 م5959/

 انتشار اإلسالم في إفريقيا جنوب الصحراء
 أ.شعباني

 دراسة شخصيات إفريقية في العصور الوسطى
  يأ.شعبان

 شعبة التاريخ:

  


