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  (L2+L3+M2)ا�فعة أ�وىل  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  التارخيقسم 

  �رخي املقاومة واحلركة الوطنیة: ماسرت ختصص �نیةس�نة 

  التوق�ت  املواد   ا�ٔ�م  طبیعة �م��ان

  
  

  حضوري
  

  
  

 20الص�افة الوطنیة �الل ق  16/01/2022ا�ٔ�د 
 �و�زة/�ٔ 

09:30 - 10:30   

  �شاط ومسامهة املهاجر�ن اجلزا�ریني يف احلركة الوطنیة  17/01/2022إالثنني 
 �امل/�ٔ 

9:30 - 10:30  

  تطور �جتاهات الس�یاس�یة والفكریة �لحركة الوطنیة  18/01/2022الثال�ء 
 دراوي/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 أ�رش�یف والتوثیق  19/01/2022أ�ربعاء 
 معروف/�ٔ 

9:30 - 10:30  

 �لقة حبث  20/01/2022امخل�س 
 �ن یغزر/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 �1954/1962رخي الثورة اجلزا�ریة   22/01/2022الس�ت 
  حواس/�ٔ 

9:30 - 10:30  

  
  �سلمي أ�عامل

  

 طرق وم�اجه التدر�س  23/01/2022ا�ٔ�د 
 حواس/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 املقاوالتیة  24/01/2022إالثنني 
  �ن جحر/�ٔ 

9:30 - 10:30  

  ا�لغة أ�ج�بیة  25/01/2022الثال�ء 
 حواس/�ٔ 

09:30 - 10:30   
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  (L2+L3+M2)ا�فعة أ�وىل  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  التارخيقسم 

 �رخي اجلزا�ر احلدیث: س�نة �نیة ماسرت ختصص

  التوق�ت  املواد   ا�ٔ�م  طبیعة �م��ان

  
  

  حضوري
  

  
  

 اجلزا�ري وفعالیتها�متع   16/01/2022ا�ٔ�د 
  معریوي/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 �لقات حبث  17/01/2022إالثنني 
  حمرز/�ٔ 

9:30 - 10:30  

 2العالقات اجلزا�ریة أ�وروبیة  18/01/2022الثال�ء 
  فاك�ر/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 مهنجیة ٕا�داد مذ�رة التخرج  19/01/2022أ�ربعاء 
  بعارس�یة/�ٔ 

9:30 - 10:30  

 احلیاة الثقاف�ة يف اجلزا�ر  20/01/2022امخل�س 
  فلوح/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 الثورات احمللیة  22/01/2022الس�ت 
  بعارس�یة/�ٔ 

9:30 - 10:30  

  
  �سلمي أ�عامل

  

 مصطل�ات ومفاهمي يف �رخي اجلزا�ر احلدیث  23/01/2022ا�ٔ�د 
  حمرز/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 املقاوالتیة  24/01/2022إالثنني 
  �ن جحر/�ٔ 

9:30 - 10:30  

 2ا�لغة أ�ج�بیة   25/01/2022الثال�ء 
  حمرز/�ٔ 

09:30 - 10:30   
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  (L2+L3+M2)ا�فعة أ�وىل  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  التارخيقسم 

  �رخي ٕافریق�ا ج�وب الصحراء: س�نة �نیة ماسرت ختصص

 

  التوق�ت  املواد   ا�ٔ�م  طبیعة �م��ان

  
  

  حضوري
  

  
  

 دور ا�بلوماس�یة اجلزا�ریة يف حتر�ر ٕافریق�ا  16/01/2022ا�ٔ�د 
  سل�ين/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 �لقات حبث  17/01/2022إالثنني 
  شعباين/�ٔ 

9:30 - 10:30  

 مهنجیة ٕا�داد مذ�رة  18/01/2022الثال�ء 
  قلفاط/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 مصادر �رخي ٕافریق�ا ج الصحراء املعارصة  19/01/2022أ�ربعاء 
 بتقة/�ٔ 

9:30 - 10:30  

 �س�تعامر أ�ورويب يف ٕافریق�ا واملقاومة إالفریق�ة  20/01/2022امخل�س 
  سل�ين/ �ٔ 

09:30 - 10:30   

دور مملكة مايل يف �رش الثقافة العربیة إالسالم�ة يف   22/01/2022الس�ت 
 غرب ٕافریق�ا

  شعباين/ �ٔ 

9:30 - 10:30  

  
  �سلمي أ�عامل

  

 القضا� إالفریق�ة يف احملافل ا�ولیة  23/01/2022.ا�ٔ�د 
  سل�ين/�ٔ 

09:30 - 10:30   

 املقاوالتیة  24/01/2022إالثنني 
  �ن جحر/�ٔ 

9:30 - 10:30  

  لغة ٔ�ج�بیة  25/01/2022الثال�ء 
  �دادو/�ٔ 

09:30 - 10:30   

  


