
 9191-9102برهامج التذريس لطلبة الذكتوراه للسنة الجامعية 

 قسم التاريخ وآلاثار
 تخصص تاريخ بالد اإلاغرب القذيم 

والعالكات  رغز  اللذً  امل الطبت

الطياضية مع العال  

 الخارجي 

 مطعىد غباحيا/د 

8-10 

ة  انجليًز

 ضماًحي د/ نادًة

 10-12 

دروص في ثللين 

 البيذاغىحيا

 بن فليظأ/د خذًجة 

12-14 

بالد املرغز  اللذً : دراضة 

 احتماعية -ثلافية

 د/ حمال مطزحي

14-16 

بالد املرغز  اللذً : دراضة  ألاحذ

 ضياضية –ثاريخية 

 د/عبذ الحميذ بعيطيؼ

8-10 

والعالكات  رغز  اللذً  امل

إلاكتصادًة والثلافية مع 

 العال  الخارجي 

 د/ الزبيع عىلمي

10-12 

 البحث الىثائلي

 ضيذه  خالذة هناءد/ 

13-15 

 ثصال عال  ولاثكنىلىحيات لا 

 د/ ليلى ثيتة

15-17 

 منهجية  إلاثنين

 د/ ناصز بالحاج

10-12 

  

 سيتم ؤلاعالم عن تاريخهما الحقانهاية شهر  فيفري تين خالل ورش

 اإلاؤطر اإلاوضوع الورشة

اللذً  بذور ألارغيف ملرغز  بيبليىغزافية ملصادر ثاريخ ا اللذً   رغز مصادر ثاريخ امل

وباملكتبات وبمزاكش البحث املهتمة بالتاريخ اللذً  

 وباملكتبات وبمزاكش البحث 

 أ.د/ مطعىد غباحي

 د/ الزبيع عىلمي

 د/ عبذ الحميذ بعيطيؼ

 د/ بللاض  غعالل

 د/ حمال مطزحي

  سيتم ؤلاعالم عن تاريخهما الحقا شهر جوانتين نهاية ورش

 اإلاؤطر اإلاوضوع الورشة

ًىحه ألاضاثذة  الطلبة لطزق وأماكن البحث في محتىي  - ألاطزوحة  منهجية إعذاد مىضىع

 مىاضيعه .

 ثىحيهات عامة.  -

 

 أ.د/ مطعىد غباحي

 د/ الزبيع عىلمي

 د/ عبذ الحميذ بعيطيؼ

 د/ بللاض  غعالل

 د/ حمال مطزحي
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 تخصص تاريخ وحضارة الغرب الاسالمي

 في العصر الوسيط

ة  الطبت  انجليًز

 د/ نادًة ضماًحي

10-12 

 بيذاغىحيادروص في ثللين ال

 أ/د خذًجة بن فليظ

12-14 

العالكات الطياضية ولاكتصادًة بين  لاحذ

املرغز  ألاوضط وإفزيليا حنى  

 الصحزاء في العصىر الىضطى 

 د/ صالح الذًن هذوع 

9-11 

عالكات املرغز  ألاوضط 

لاكتصادًة والثلافية مع الرغز  

 الالثيني في العصىر الىضطى

 أ.د/ رغيذ باكة

11-13.00 

 البحث الىثائلي

 ضيذه  خالذة هناءد/ 

13.00-15.00 

ثكنىلىحيات إلاعال  

 وإلاثصال 

 د/ ليلى ثيتة

15.00-17.00 

التاريخ الطياس ي للمرغز  ألاوضط من  إلاثنين

إلاضالمي إلى ضلىط الذولة الفتح 

 الشيانية

 د/ ضمير طبي

8-10 

 منهجية

 د/ ناصز بالحاج

10-12 

 

ثاريخ املرغز  لاوضط 

لاحتماعي والثلافي في العصز 

 الىضيط

 د/ علي عش ي

12-14 

التعلي  واملذارص 

العلمية في بالد املرغز  

في العصز  ألاوضط

 الىضيط

 د/ بػزي بن دراجي

14-16 

 الحقابالضبط ا منهاية شهر  فيفري سيتم ؤلاعالم عن تاريخه تينورش

 الىرغة

 

 املؤطز املىضىع

بذور ألارغيف املرغز  لاوضط بيبليىغزافية ملصادر ثاريخ  املرغز  لاوضطمصادر ثاريخ 

 ىضيط وباملكتبات وبمزاكش البحث املهتمة بالتاريخ ال

 أ.د/ رغيذ باكة

 د/ علي عش ي

 د/ عاغىر منصىرية

 ضمير طبيد/ 

 د/ بػزي بن دراجي

 د/ بصذًم عبذ الكزي 
 

 ا بالضبط الحقامبذاية شهر جوان سيتم ؤلاعالم عن تاريخه ورشتين

 اإلاؤطر اإلاوضوع الورشة

ًىحه ألاضاثذة  الطلبة لطزق وأماكن البحث في محتىي  - منهجية إعذاد مىضىع  ألاطزوحة

 مىاضيعه .

 ثىحييهات عامة.  -

 

 أ.د/ رغيذ باكة

 د/ علي عش ي

 د/ ضمير طبي

 د/ عاغىر منصىرية

 د/ بػزي بن دراجي

 د/ بصذًم عبذ الكزي 
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  قسم التاريخ وآلاثار

ائر  اإلاعاصر  تخصص تاريخ الجز

ة  السبت  انجليًز

 ضماًحي د/ نادًة 

10-12 

 بيذاغىحيادروص في ثللين ال

 أ/د خذًجة بن فليظ

12-14 

التاريخ الطياس ي وإلاكتصادي  ألاحذ

 للجشائز خالل الفترة املعاصزة

 مختار هىاري د/ 

9-11 

التاريخ إلاحتماعي والثلافي 

للجشائز خالل الفترة 

 املعاصزة

 د/ فزيذة غزفة

11-13 

 البحث الىثائلي

 د/ ضيذه  خالذة هناء

   13-15 

عال  ثكنىلىحيات لا 

 ثصالولا

 د/ ليلى ثيتة 

15-17 

العالكات إلاكتصادًة والثلافية  ؤلاثنين

للجشائز مع العال  الخارجي 

 خالل الفترة املعاصزة

 د/ حمىدي إبزيز 

8-10 

 منهجية

10-12 

 د/ ناصز بالحاج

العالكات الطياضية للجشائز مع العال  

 الخارجي خالل الفترة املعاصزة

 عيس ى ليتي  د/

12-14 

نلذ مصادر ثاريخ الجشائز 

 املعاصز

 أ/د ًىضف مناصزية

14-16  

 الحقابالضبط ا منهاية شهر  فيفري سيتم ؤلاعالم عن تاريخه تين ورش

 اإلاؤطر اإلاوضوع الورشة

بذور ألارغيف  ملعاصزافية ملصادر ثاريخ الجشائز ابيبليىغز  املعاصزمصادر ثاريخ الجشائز 

عاصز ش البحث املهتمة بالتاريخ املوباملكتبات وبمزاك

 وباملكتبات وبمزاكش البحث 

 ًىضف مناصزيةأ.د/ 

 ناصز بالحاجد/

 حمعة بن سروالد/ 

 عيس ى ليتي د/ 

 مختار هىاري د/ 

 د/ ليلى ثيتة

 د/فزيذة غزفة

 د/دمحم لامين حميذاني

 ا بالضبط الحقامبذاية شهر جوان سيتم ؤلاعالم عن تاريخه ورشتين

 اإلاؤطر اإلاوضوع الورشة

ًىحه ألاضاثذة  الطلبة لطزق وأماكن البحث في محتىي  - منهجية إعذاد مىضىع  ألاطزوحة

 مىاضيعه .

 ثىحيهات عامة.  -

 

 ًىضف مناصزية.د/ 

 ناصز بالحاجد/

 حمعة بن سروالد/ 

 عيس ى ليتي د/ 

 هىاري مختار د/ 

 د/ ليلى ثيتة

 د/فزيذة غزفة

 د/دمحم لامين حميذاني
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