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                                           الثا�يزنامة امتحانات السدا��� ر                              

  م2021-2020 -)ةياملقاومة وا*(ركة الوطنتار#خ (– 01للسنة �و�� ماس��  

  ساعة   1:الزمن         
  

  45قا /واألفقية تسليم أعمال الوحدة االستكشافية  اإلمتحان

  11:00  - 10:30  12:00 – 11:00  الوقت/اليوم والتاريخ

  م2021/ 27/06 األحد
  م20المقاومة الثقاف�ة لالستعمار الفرنسي في  الجزائر خالل القرن 

تاونزة./أ  

 وسائ� االتصال

   )45قا –بن حجر: ألستاذتسلم األعمال ل(

  م2021/ 28/06 اإلثنني
  م20المقاومة الس�اس�ة و3وادر الحر1ة الوطن�ة مع مطلع القرن 

دراو4 ./أ  

   قراءة نقدة في نصوص وأدبات الحر�ة الوطنة

     )45قا –تونسي: تسلم األعمال لألستاذ( 

  م2021/ 29/06 الثال7ء

االتجاهات الس�اس�ة والف1ر8ة للحر1ة الوطن�ة الجزائر8ة إلى غا�ة 

  نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة

عالم./أ  

  

 

  م2021/ 30/06 األربعاء
  الس�اسة االستعمار8ة في الجزائر خالل الح1م المدني

  سید4 صالح./أ

 اللغة األجنبة

    )45قا –سید4 صالح: تسلم األعمال لألستاذة(

  م2021/ 01/07 اخلميس
  قة Bحثحل

  د1اني./أ

  ال(عد الوحدو' المغار%ي للحر�ة الوطنة الجزائر#ة

     )45قا –حواس: تسلم األعمال لألستاذ(

  :بة التار#خشع                                                   .            قدموا أعمالهم لألستاذ سا(قاتسلم أعمال الوحدة االستكشافة واألفقة لألستاذ (النس(ة للطل(ة الذین لم : مالحظة
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                             الثا�يزنامة امتحانات السدا��� ر                                        

م2021- 2020 )تار#خ ا*>زائر ا*(ديث( - 01ماس��  للسنة �و��   

  ساعة   1:الزمن     

  49قا /واألفقية تسليم أعمال الوحدة االستكشافية  اإلمتحان  

  11:00  -  10:30  12:00 – 11:00  الوقت/خاليوم والتاري

  م2021/ 27/06 األحد
  1المجتمع الجزائر4 وفعال�اته

  عمر8و4 ./أ

  وسائG االتصال

  )49قا –بن حجر: تسلم األعمال لألستاذ(

  م2021/ 28/06 اإلثنني
  1األور�3ة -العالقات الجزائر8ة 

  فكایر./أ
  

  م2021/ 29/06 الثال7ء
  تار8خ الجزائر االقتصاد4

  قلفاL./أ

  التواصل الحضار4 بین الجزائر والعالم العر3ي اإلسالمي

  )49قا –قلفاL: تسلم األعمال لألستاذ(

  م2021/ 30/06 األربعاء
  دراسة أرشیف تار8خ الجزائر الحدیث

  محرز./أ
  قضا�ا في تار8خ الجزائر العثماني+  اللغة األجنب�ة

  )49قا –محرز: تسلم األعمال لألستاذ(

  م2021/ 01/07 اخلميس
  المغار�3ة والمشرق�ة –العالقات الجزائر8ة 

  سعیداني./أ

  

  :شعبة التار#خ                              .                                           قدموا أعمالهم لألستاذ سا(قاتسلم أعمال الوحدة االستكشافة واألفقة لألستاذ (النس(ة للطل(ة الذین لم : مالحظة
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                                  الثا�يالسدا���  امتحاناتزنامة ر                                             

م2021-2020 )جنوب ال@(راء إفر#قياتار#خ (- 01للسنة �و�� ماس��   

  ساعة    1:الزمن      

  47قا /واألفقية تسليم أعمال الوحدة االستكشافية  اإلمتحان  

  11:00  -  10:30  12:00 – 11:00  الوقت/اليوم والتاريخ

  م2021/ 27/06 األحد
  إفر8ق�ا الح�اة العلم�ة والثقاف�ة في غرب

  شعBاني./أ

  وسائG االتصال

  )47قا –بن حجر: تسلم األعمال لألستاذ(

  م2021/ 28/06 اإلثنني
  تار8خ إمبراطور8ة المونوموتاBا ومملكتي الكونغو

  سل�ماني./أ

  اللغة األجنب�ة

  )47قا –حدادو: تاذتسلم األعمال لألس(

  م2021/ 29/06 الثال7ء
  منهج�ة الBحث في التار8خ

  بتقة./أ
 مصادر تار8خ إفر8ق�ا

  )47قا –بتقة: تسلم األعمال لألستاذ(

  م2021/ 30/06 األربعاء
  انتشار اإلسالم في إفر8ق�ا جنوب الصحراء

  شعBاني./أ

  دراسة شخص�ات إفر8ق�ة في العصور الوسطى

  )47قا –شعBاني: تاذتسلم األعمال لألس(

  م2021/ 01/07 اخلميس
  تار8خ إمبراطور8ة اآلشنتي و3وغندا

  سل�ماني./أ

  

  :شعبة التار#خ                                 .                                           قدموا أعمالهم لألستاذ سا(قاتسلم أعمال الوحدة االستكشافة واألفقة لألستاذ (النس(ة للطل(ة الذین لم : مالحظة

   


