
                                                                                                 قالمة -5491ماي  8جامعة 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ

  9191-9154مغرب برنامج استدراك للسنة األولى ماستر 

الخميس  51/55/0202األربعاء 51/55/0202الثالثاء  51/55/0202ين االثن  51/55/0202األحد  التوقيت السداسي
51/55/0202 

األحد 
00/55/0202 

 تاريخ المغرب ألقصى   تونس المعاصرة  52-1 األول
 

 تاريخ الجزائر
 

جغرافية المغرب 
 الطبيعية

  

 تاريخ موريتانيا تاريخ الصحافة     1-1 الثاني

55-50  
 تونس المعاصرة

 
 مغرب األقصىتاريخ ال

 
 تاريخ الجزائر 

 
 منهجية البحث

 
 نصوص تاريخية

 

 

 

 2السداسي وادرية سمية السداسي األول، ش بورارة هاجراسي األول، السد بوعزيز فاطمة الطلبة المعنيين:

 

 

 

 

 



 

  9191-9154 مشرقبرنامج استدراك للسنة األولى ماستر 

األحد  السداسي التوقيت
51/55/0202  

االثنين 
51/55/0202 

الثالثاء 
51/55/0202 

 األربعاء
51/55/0202 

 الخميس
 51/55/0202 

 األحد
00/55/0202 

 االثنين
02/55/0202 

المذاهب والفرق  نشأة التصوف األول 1-1
 االسالمية

مصادر التاريخ  النظم االدارية
 االسالمي

الممالك 
 والدويالت

تقنيات البحث 
 التاريخي

 المعتقدات واألديان

عالقات شرق  لثانيا 55-50
 غرب

المذاهب والفرق 
 االسالمية

التاريخ 
 االقتصادي

الجغرافيون 
 والرحالة

االمارات 
 المستقلة

تقنيات البحث واعداد 
 المذكرة

منهجية كتابة التاريخ 
 االسالمي

 

زموري إيناس،  عيداني كريم، صاولي سارة، زان سلمى،: بن مارس أنيس، درويش أميرة، خزناجي عبد النور، لعمامرة محمد، معطى اهلل كريمة، سالطلبة المعنيين
 شنيشن زينب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9191-9154 الثالثة تاريخللسنة   الخامسبرنامج استدراك السداسي  

 51/55/0202األربعاء 51/55/0202الثالثاء  51/55/0202االثنين   51/55/0202األحد  السداسي التوقيت

 المشرق االسالمي االستعمار وحركات التحرر الخامس 1-1
 

 حضارات الشرق األقصى تاريخ الحركة الوطنية
 

 :الطلبة المعنيين

 
 عبد الصمد صورية،

 حجوجي مروة
 

 عبد الصمد صورية، عمرون ريان بوشالغم بشرى
 بوشالغم بشرى، 

 حجوجي مروة، نميري زكريا

 عبد الصمد صورية 
 عمرون ريان،
 ى،بوشالغم بشر

 بوتمجت ليديا،
 بوترعة ياسمين، حجوجي مروة

 أوروبا واألمريكيتين قضايا عربية معاصرة تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء الخامس 
 

 دراسة نقدية للكتابات التاريخية
 

 الطلبة المعنيين

 
 عمرون ريان،
 باطح نرجس،

 بوشالغم بشرى،
 بوتمجت ليديا،

 بوترعة ياسمين،
 ي زكرياحجوجي مروة، نمير

 
 عمرون ريان،

 بوشالغم بشرى،
 حجوجي مروة،

 نميري زكريا

 عبد الصمد صوريا
 عمرون ريان
 باطح نرجس 

 بوشالغم بشرى
 بوتمجت ليديا

 بوترعة ياسمين
 حجوجي مروة

 نميري زكريا

 عمرون ريان
 بوشالغم بشرى

 بوتمجت ليديا
 بوترعة ياسمين
 حجوجي مروة

 

 

 

 

 



 

  9191-9154 الثالثة تاريخللسنة   دسبرنامج استدراك السداسي السا

 00/99/0202األحد 91/99/0202 الخميس السداسي التوقيت

 المشرق االسالمي االستعمار وحركات التحرر السادس 1-92

 بوجعجع محمود الطلبة المعنيين
 بوتمجت ليديا

 بوجعجع محمود

 بوتمجت ليديا

 حريريةتاريخ الثورة الت المخدرات والمجتمع السادس 99-90

 باطح نرجس  الطلبة المعنيين

 بوعشة شيماء

 قواسمية هاجر

 بوعشة شيماء

 بوجعجع محمود

 


