
0202/0202:السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات السداسي السادس – السنة الثالثة تاريخ 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

 فؤاد جدو

 7-6-4الفوج :  50المدرج 

 0-3-2-1الفوج : 56المدرج 

 C01 8  الفوج

 C02    9 الفوج

 C03 01 الفوج

 C04  00 الفوج

 C05 01 الفوج

00:11-00:11 31/60/0603 تاريخ النظم السياسية   االحد 

19:01 -18:01 سالم كربوعة م01-8املشرق إلاسالمي ما بين القرنيين    31/60/0603  االثنين 

00:11-00:11 جهينة بوخليفي قويدر 31/60/0603 جغرافية إقتصادية   الثالثاء 

19:01 -18:01 لخضر بن بوزيد الشمال إلافريقيما قبل التاريخ    30/60/0603  االربعاء 

00:11-00:11 جهينة بوخليفي قويدر 31/60/0603 علم الخرائط   الخميس 

19:01 -18:01 الخنساء تومي 11/56/2521 املخدرات واملجتمع   السبت 

042:العدد اإلجمالي للطلبة                                                 20 :عدد األفواج  

  22/20/0202:بسكرة يوم

 رئيس القسم                     

 



0202/0202:السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات السداسي الثاني – السنة أولى ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
 حورية ومان

 
 20 -20-22الفوج   24المدرج 

 22- 20 - 20-20الفوج  20 المدرج

0  الفوج C01 

 C02    1 الفوج

 C03 6 الفوج
 

00:01- 01:01 31/60/0603 املشاريع الوحدوية في تاريخ الوطن العربي املعاصر   االحد 

00:11-01:11 لخميس ي فريح 31/60/0603 أعالم الفكر إلاصالحي والسياس ي في الوطن العربي   االثنين 

01:01 -00:01 ألامير بوغدادة 31/60/0603 املشرق العربي والدولة العثمانية   الثالثاء 

00:11-01:11 علي عيادة 30/60/0603 أمريكا والشرق ألاوسط   االربعاء 

01:01 -00:01 وحيدة كحول 31/60/0603 وسائط الاتصال   الخميس 

00:11-01:11 عباس كحول  11/56/2521 املصادر الغربية وتاريخ الوطن العربي   السبت 

002:   العدد اإلجمالي للطلبة      -    22: عدد األفواج   

                                                                 

22/20/0202:بسكرة يوم  

رئيس القسم                                                

 



0202/0202: السنة الجامعية                               بسكرة                                                                                                                         جامعة محمد خيضر  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات السداسي الثاني – السنة األولى ماستر تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط.

األستاذ المسؤول عن 
 المقياس

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان

 فتيحة شلوق 

22الفوج  C04 

20الفوج  C00 

00:01- 01:01 إلاسالميالنشاط الحرفي والتجاري في الغرب    31/60/0603  االحد 

00:11-01:11 علي بلدي 31/60/0603 عالقات الغرب إلاسالمي مع السودان   االثنين 

01:01 -00:01 مبروك بن مسعود 31/60/0603 الفقه والتاريخ في الغرب إلاسالمي   الثالثاء 

00:11-01:11 علي زيان 30/60/0603 التاريخ السياس ي لألندلس   االربعاء 

01:01 -00:01 وحيدة كحول  31/60/0603 وسائط الاتصال   الخميس 

00:11-01:11 مسعود كربوع 11/56/2521 تقنيات البحث التاريخي   السبت 

 
 40: العدد اإلجمالي للطلبة                                                                          0: عدد األفواج 

 

 

22/20/0202: بسكرة يوم  

 رئيس القسم
 


