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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  People's Democratic Republic of Algeria

     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

  بالمـــــســــيلة
Universit

 
          

Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

2021-2022  

1519-1830  

  توقيت اجراء االمتحان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.30-12.00   

  هذه المقاييس تمتحن عن بعد

    06ف  05ف

S13+S14  S15+S16    

 

msila.dz/facshs/-http://virtuelcampus.univ:الموقع االلكتروني
:       https://www.facebook.com/FshsUinvMsila/:الفايسبوك 

 3044هاتف/ فاكس:                                35 35 213 + :

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria 

وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

بالمـــــســــيلةجـــــامعة مـحمد بـــــوضياف 
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 

  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

  المرتبطة بالطلبة

.التاريخ: القسم  
2021:االواللموسم الجامعي برنامج امتحانات السداسي 

1519تاريخ الجزائر الحديث : تخصصاالولى ماسترلسنة ا

  االستاذ+مقياس االمتحان  تاريخ اجراء االمتحان

  األربعاء

09/02/2022 

  المؤسسة العسكرية البرية والبحرية 

  بن رحال يمينة

  الخميس

10/02/2022  

  اإلدارة المحلية والمركزية في الجزائر

  بوعزيز جهيدة

  :االحد

13/02/2022  

  مصادر تاريخ الجزائر الحديث

  بلعمري فاتح

  :االثنين

14/02/2022  

  تقنيات البحث التاريخي 

  مرزقالل ابراهيم 

  :الثالثاء

15/02/2022  

  1830-1919النظام السياسي وتطوره في الجزائر 

  حميدي ابوبكر ص

  : االربعاء

16/02/2022  

  التحوالت  الكبرى في غربي المتوسط أ 

   –عبيد مصطفي

هذه المقاييس تمتحن عن بعد

  التواصل بين افريقيا وجنوب الصحراء

  صالحي منى

  تاريخ أوروبا الحديث 

  لغة فرنسية

  رواجعية احمد

  مكان اجراء االمتحان

    04ف       03ف  02ف

S07+S08          S9+S10  S11+S12  

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

المرتبطة بالطلبةنيابة العمادة للدراسات والمسائل 

 

مقياس االمتحان

المؤسسة العسكرية البرية والبحرية 

بن رحال يمينة -د

اإلدارة المحلية والمركزية في الجزائر

بوعزيز جهيدة -د

مصادر تاريخ الجزائر الحديث

بلعمري فاتح -د

تقنيات البحث التاريخي 

مرزقالل ابراهيم  -د

النظام السياسي وتطوره في الجزائر 

حميدي ابوبكر ص

التحوالت  الكبرى في غربي المتوسط أ 

عبيد مصطفي/أ

التواصل بين افريقيا وجنوب الصحراء

صالحي منى/د

تاريخ أوروبا الحديث 

  بوضربة عمر/أ 

لغة فرنسية

رواجعية احمد/أ

ف  01ف  الفوج

S05+S06 S07+S08  القاعة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  People's Democratic Republic of Algeria

     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

  بالمـــــســــيلة
Universit

 
          

Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

2021-2022  

  تاريخ الوطن العربي المعاصر 

  توقيت اجراء االمتحان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.30 -   12.00  

  هذه المقاييس تمتحن عن بعد

    06ف  05ف

S13+S14  S15+S16    

 

msila.dz/facshs/-http://virtuelcampus.univ:الموقع االلكتروني
:       https://www.facebook.com/FshsUinvMsila/:الفايسبوك 

 3044هاتف/ فاكس:                                35 35 213 + :

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria 

وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

بالمـــــســــيلةجـــــامعة مـحمد بـــــوضياف 
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 

  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

  المرتبطة بالطلبة

.التاريخ: القسم  
2021:االول الموسم الجامعي برنامج امتحانات السداسي 

تاريخ الوطن العربي المعاصر : تخصصاالولى ماستر لسنة ا

  االستاذ+ مقياس االمتحان  تاريخ اجراء االمتحان

  األربعاء

  قاصري دمحم السعيد 09/02/2022

  الخميس

10/02/2022  

  االستشراق وتاريخ الوطن العربي

  خليفي عبد القادر

  :االحد

13/02/2022  

  المشرق العربي والدولة العثمانية

  :االثنين

14/02/2022  

  مصادر تاريخ الوطن العربي

  :الثالثاء

15/02/2022  

  م1914- 1798االتجاهات الفكرية في الوطن العربي

  : االربعاء

16/02/2022  

  م1798-1920

  حسين الشريف

هذه المقاييس تمتحن عن بعد

  الحركة الصهيونية

  معوشي امال

  جغرافيا الوطن العربي

  بن سديرة الياس

  لغة فرنسية

  

  مكان اجراء االمتحان

ف    04ف       03ف  02ف  

S07+S08          S9+S10  S11+S12  S13+S14

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

المرتبطة بالطلبةنيابة العمادة للدراسات والمسائل 

 

برنامج امتحانات السداسي 

مقياس االمتحان

  العربيالمقاومة الشعبية في الوطن 

قاصري دمحم السعيد- أ

االستشراق وتاريخ الوطن العربي

خليفي عبد القادر/د

المشرق العربي والدولة العثمانية

  حسين الشريف- أ

مصادر تاريخ الوطن العربي

  تاحي اسماعيل -د

االتجاهات الفكرية في الوطن العربي

  صالحي منى-د

1798مدخل الى تاريخ المشرق العربي

حسين الشريف- أ

الحركة الصهيونية

معوشي امال-د

جغرافيا الوطن العربي

بن سديرة الياس-د

لغة فرنسية

  رواجعية أحمد-أ أ    

  01ف  الفوج

 S05+S06  القاعة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  People's Democratic Republic of Algeria

     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

  بالمـــــســــيلة
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Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

2021-2022  

  تاريخ الغرب االسالمي في العصر الوسيط 

  توقيت اجراء االمتحان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.30-  12.00  

  هذه المقاييس تمتحن عن بعد

    06ف  05ف

S13+S14  S15+S16    

 

 

msila.dz/facshs/-http://virtuelcampus.univ:الموقع االلكتروني
:       https://www.facebook.com/FshsUinvMsila/:الفايسبوك 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria 

وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

بالمـــــســــيلةجـــــامعة مـحمد بـــــوضياف 
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 

  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

  المرتبطة بالطلبة

.التاريخ: القسم  
2021:االول الموسم الجامعي برنامج امتحانات السداسي 

تاريخ الغرب االسالمي في العصر الوسيط : تخصصاالولى ماستر لسنة ا

  االستاذ+ مقياس االمتحان  تاريخ اجراء االمتحان

  األربعاء

09/02/2022 

  الحركات المذهبية في الغرب االسالمي

  خلفات مفتاح

  الخميس

10/02/2022  

  التاريخ السياسي للمغرب

  شاكي عبد العزيز

  :االحد

13/02/2022  

  مدارس ومناهج

  :االثنين

14/02/2022  

  النشاط الفالحي

  همال عبد السالم

  :الثالثاء

15/02/2022  

  تاريخ العلوم في الغرب االسالمي

  حصباية دمحم

  : االربعاء

16/02/2022  

  مصادر تاريخ الغرب االسالمي

  بولطيف لخضر

هذه المقاييس تمتحن عن بعد

  جغرافية الخرائط

  بن سديرة الياس

  العمران والمراكز الحضارية

  قوادرية النذير

  لغة فرنسية

  رواجعية أحمد

  مكان اجراء االمتحان

    04ف       03ف  02ف   

S07+S08          S9+S10  S11+S12  S13+S14

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

المرتبطة بالطلبةنيابة العمادة للدراسات والمسائل 

 

برنامج امتحانات السداسي 

مقياس االمتحان

الحركات المذهبية في الغرب االسالمي

خلفات مفتاح-أ

التاريخ السياسي للمغرب

شاكي عبد العزيز/د

مدارس ومناهج

  بونابي الطاهر-أ

النشاط الفالحي

همال عبد السالم- أ-

تاريخ العلوم في الغرب االسالمي

حصباية دمحم -أ  

مصادر تاريخ الغرب االسالمي

بولطيف لخضر-أ

جغرافية الخرائط

بن سديرة الياس-د

العمران والمراكز الحضارية

قوادرية النذير -د

لغة فرنسية

رواجعية أحمد  - أ 

  01ف  الفوج

 S05+S06  القاعة

  


