
                                                                                                                                                                                   2022/2023السنة الجامعية :                                                                                                                                                                         ،أبو القاسم سعد هللا   2جامعة الجزائر 
 كلية العلوم اإلنسانية  

 قسم التاريخ             
                                                                                                       

 
 

  األولى   المجموعة /(ل.م.د )السنة الثالثة ليسانس ل، ي األوالسداسامتحان      

 
 

 التاريخ التوقيت مكان االمتحان المقياس أستاذ المقياس  التاريخ التوقيت مكان االمتحان المقياس     أستاذ المقياس

نويصر د/ا
 مصطفى
 

 

 قضايا عربية  معاصرة

 

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6) القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج -
                         )البناية الجديدة( أالجديد  بمدرج

00 :13 – 30 :14 
 األربعاء

25/01/ 2023  
 عيساني شفيقة/ةد 

المشرق 
 االسالمي

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6) القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج

 )البناية الجديدة( أ الجديد بمدرج 

 السبت 14: 30 – 13: 00
14/01/ 2023  

سميشة  /دة
  فايزة

 االغريق والرومان

 (2+1 )األفواج ا -
                           (7+6) القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج -
 )البناية الجديدة( أالجديد  بمدرج

00 :13 – 30 :14 
 االثنين

30/01/ 2023  
 

 
بر شريفأ.د/صا  

 

فريقيا جنوب ا
 ءالصحرا

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6) القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج -
 )البناية الجديدة( أ الجديد بمدرج

 األثنين 14: 30 – 13: 00

16/01/ 2023  

 بيتور عالل /د 
 

 
 تاريخ الحركة

 الوطنية 
 

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6) القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج -
 الجديدة()البناية  الجديد أ بمدرج

00 :13 – 30 :14 
 االربعاء

01/20/ 2023  
 

  دة /عالوي فضيلة
 

 

 الفكر تاريخ
االجتماعي 
 والسياسي 

 

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6) القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج -
 )البناية الجديدة( أالجديد  بمدرج

 االربعاء 14: 30 – 13: 00
18/01/ 2023  

   فريد أ.د /حاجي
 
 

دراسة نقدية للكتابات 
 التاريخية

 
 

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6)القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج -

 )البناية الجديدة( أالجديد  بمدرج

00 :09 – 30 :10 
 السبت

04/02/ 2023  
 

 أ. د /غرداوي 
  نور الدين

  

 وكمةحال
وأخالقيات 

 المهنة

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6)القاعتان 

 (6+5+4+3)األفواج -

 )البناية الجديدة( أالجديد  بمدرج

 السبت 14: 30 – 13: 00
21/01/   2023  

    

 

جالل محمد/دة    

 
وروبا أ

نواالمريكيتا  
 
 

 (2+1 )األفواج -
                           (7+6) القاعتان

 (6+5+4+3)األفواج -

 )البناية الجديدة( أالجديد  بمدرج

 االثنين 14: 30 – 13: 00
23/01/   2023  

 مصلحة الدراسات
 



                                                                                                                                                                                   2022/2023السنة الجامعية :                                                                                                                                                                        هللا   ،أبو القاسم سعد 2جامعة الجزائر 
 كلية العلوم اإلنسانية  

 قسم التاريخ             
  

                                                                                                       
      

          

 الثانية المجموعة  (ل.م.د )السنة الثالثة ليسانس  ي األول،امتحان السداس 
 

    

أستاذ 
 التاريخ التوقيت مكان االمتحان المقياس أستاذ المقياس  التاريخ التوقيت مكان االمتحان المقياس المقياس

 لثومة/ميدان كأ
 

 معاصرةقضايا عربية 

 

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 األربعاء

25/01/ 2023  
 

  د /غرداوي أ.
 الدين نور

 
 اإلسالميالمشرق 

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) انالقاعت

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 السبت

14/01/ 2023  

أد/رحماني 
 بلقاسم

  
  

 االغريق والرومان
 

 

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 االثنين

30/01/ 2023  
 

سعاد مصطفاوي/ةد  
 

 ءإفريقيا جنوب الصحرا

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 األثنين

16/01/ 2023  

دة/عالمة 
 صليحة
 

 تاريخ الحركة
 الوطنية 

 

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 االربعاء

01/20/ 2023  
 لحمر سميرة/ةأ 

تاريخ الفكر 
االجتماعي 
 والسياسي

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 االربعاء

18/01/ 2023  

زكية كربال/ةد  
دراسة نقدية 

 للكتابات التاريخية
 

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :09 – 30 :10 
 السبت

04/02/ 2023  
 

نور  أ. د /غرداوي 
  الدين

  

وأخالقيات  مةكالحو
  المهنة

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 السبت

21/01/   2023  

  
 

ر مولودأ.د/عويم       

 
ن تاأوروبا واالمريكي  

 
 

                          (08+07)الفوجين
 (14+10) القاعتان

  (12+11+10+ 9) األفواج -

 )البناية الجديدة( "ب"مدرح الجديد 

00 :13 – 30 :14 
 االثنين

23/01/  2023  

  مصلحة الدراسات


