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

 كلية العلوم اإلنسانية  
                                                       قسم التاريخ                                                       

                                                                                                             
 

 المجموعة األولى    /السنة الثانية ليسانس  ل.م.دل، السداسي األو امتحان                
 

  

 أستاذ المقياس

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

 
 /رميلي د

  مصطفى

 
 المعتقدات واألديان 

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 األربعاء

25/01/ 2023  
 

أ.د/حاجي 
 فريد

 تاريخ الجزائر 
 الثقافي  

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 السبت

14/01/ 2023  

عبد  أ.د/ بوكنة 
العصور  أوربا في العزيز 

  الوسطى

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 االثنين

30/01/ 2023  
 

 سعدونيأ.د/ 
منهجية وتقنية  البشير

  البحث

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 األثنين

16/01/ 2023  

 
 

أدة/بنت 
النبي 
 مقدم

  القديم المغرب

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 األربعاء

01/02/ 2023  
 

 توفيق أ.د/دحماني

 الحديث المغرب

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 االربعاء

18/01/ 2023  

 د/ عويمر أ
 مولود

 (5+4+2 +1 )األفواج - فلسفة التاريخ 
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

09:00–10:30 
 السبت

2023 /02ا/04  
 

 
 

 جغرافية بشرية  أد/سعدوني بشير

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 السبت

21/01/   2023  

  -   

  

 
 أ/ شنايت العيفة

 
 

 صدر اإلسالم 

 (5+4+2 +1 )األفواج -
 بن سالم بمدرج  

                          (6+3)األفواج -
 (23+13القاعتان )

13:00–14:30 
 االثنين

23/01/   2023  

 مصلحة الدراسات 

 



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

 كلية العلوم اإلنسانية  

 قسم التاريخ                                                                                                             

 
 

 المجموعة الثانية /السنة الثانية ليسانس ل.م.د  ،لاألو يامتحان السداس                                              
   

 

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

 
 أويحيى  /ةد

 سعيدة

 
 المعتقدات واألديان 

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

13:00–14:30 
 األربعاء

25/01/ 2023  
 

 
دة/ بن ساعد 

  عيشة

 

 تاريخ الجزائر 

 الثقافي  

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

13:00–14:30 
 السبت

14/01/ 2023  

 أ.د/ تومي 
العصور  أوربا في رشيد

  الوسطى

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

13:00–14:30 
 االثنين

30/01/ 2023  
 

 صاري أمينة /أ

منهجية وتقنية 
  البحث

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

13:00–14:30 
 األثنين

16/01/ 2023  

يت أ /ةدأ.
 عمارة
 ويزة
 

 
 المغرب القديم 

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

13:00–14:30 
 األربعاء

01/02/ 2023  
 

 
  كنتور رابحد/ . أ

 المغرب الحديث

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

13:00–14:30 
 االربعاء

18/01/ 2023  

  قرود لحسن /أ
 فلسفة التاريخ 

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

09:00–10:30 
 السبت

2023 /02ا/04  
 

 
 أد/سعدوني البشير 

 جغرافية بشرية 

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)

13:00–14:30 
 السبت

21/01/   2023  

  -  

   

 
 

عبد  د/ خالدي
 الحميد

 
 أ

 صدر االسالم

  (10+9+8+7 )األفواج -

 مالكمدرح 
                          (12+11)وجينالف

 ( 22+12+11القاعات)
13:00–14:30 

 االثنين
23/01/   2023  

 مصلحة الدراسات  


