
 

  

 برنامج الزمني للدراسة  لطلبة الدكتوراهال

 قسم التاريخ واآلثار

 

 تخصص تاريخ بالد املغرب القديم 

والعالقات  رغب  الديم  امل السبت

السياسية مع العال  

 الخارجي 

 مسعود شباحيا/د 

 استوفى 81-81

 انجليزمة

 ساعة 18د/ ...باقي 

 

دروس في تلدين 

 البيياغوجيا

 أ/د خيمجة بن فليس

81-18 

 حصص 3باقي 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 اجتماعية -ثدافية

 د/ جمال مسبحي

81-11 

 حصص 9باقي 

بالد املرغب  الديم : دراسة  األحي

 سياسية –تاريخية 

 د/عبي الحميي بعيطيش

81-11 

 حصص 7باقي 

والعالقات  رغب  الديم  امل

اإلقتصادمة والثدافية مع 

 العال  الخارجي 

 د/ الببيع عولمي

1-81 

 حصص 5باقي 

 البحث الوثائدي

 د/ سييه  خالية هناء

81-18 

 حصص 1باقي 

 تصال لعال  واتكنولوجيات ال 

 د/ ليلى تيتة

81-18 

 باقي حصة

 منهجية  اإلثنين

 د/ ناصب بالحاج

81-18 

 حصص 3باقي 

  

  

  

 التعليم العايل والبحث العلمي وزارة  
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 9191-9102برنامج التدريس لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية  

  قسم التاريخ واآلثار

 وحضارة الغرب االسالمي في العصر الوسيطتخصص تاريخ 

 

 انجليزمة  السبت

 ساعة 18د/ ...باقي 

 

 بيياغوجيادروس في تلدين ال

 أ/د خيمجة بن فليس

 حصص 3باقي 

81-18 

العالقات السياسية والقتصادمة بين  الحي

املرغب  األوسط وإفبيديا جنو  

 الصحباء في العصور الوسطى 

 د/ صالح اليمن هيوش 

81-81 

 باقي حصة واحية

عالقات املرغب  األوسط 

القتصادمة والثدافية مع الرغب  

 في العصور الوسطى الالتيني

 أ.د/ رشيي باقة

81-81 

 حصص 3باقي 

 البحث الوثائدي

 د/ سييه  خالية هناء

81-18 

 حصص 1باقي 

 

تكنولوجيات اإلعال  

 واإلتصال 

 د/ ليلى تيتة

81-18 

 باقي حصة واحية

التاريخ السياس ي للمرغب  األوسط من  اإلثنين

الفتح اإلسالمي إلى سدوط اليولة 

 الزيانية

 طبي د/ سمير

                       81   - 11 

 حصص 1باقي 

 

 منهجية

 د/ ناصب بالحاج

81-18 

 حصص 3باقي  

تاريخ املرغب  الوسط 

الجتماعي والثدافي في العصب 

 الوسيط

 د/ علي عش ي

81- 11 

 حصص 5باقي 

التعلي  وامليارس 

العلمية في بالد املرغب  

في العصب  األوسط

 الوسيط

 د/ بشبى بن دراجي

 11استوفى 

 

  



 9191-9102برنامج التدريس لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية 

  قسم التاريخ واآلثار

 تخصص تاريخ الجزائر  املعاصر

 انجليزمة  السبت

 ساعة 18د/ ... باقي 

 

 بيياغوجيادروس في تلدين ال

 أ/د خيمجة بن فليس

81-18 

 باقي ثالث حصص

 التاريخ السياس ي واإلقتصادي األحد

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

 مختار هواري د/ 

81-11 

 حصص 1باقي 

التاريخ اإلجتماعي والثدافي 

للجزائب خالل الفترة 

 املعاصبة

 د/ فبيية شبفة

11-11 

 حصص 3باقي 

 البحث الوثائدي

 د/ سييه  خالية هناء

   81-18 

 حصص 1باقي                

عال  تكنولوجيات ال 

 تصاللوا

 تيتة د/ ليلى 

81-18 

 باقي حصة واحية

العالقات اإلقتصادمة  اإلثنين

والثدافية للجزائب مع العال  

 الخارجي خالل الفترة املعاصبة

 د/ حمودي إببيب 

 81استوفى ساعة  11درس 

 املطلوبة ساعة

 منهجية

 د/ ناصب بالحاج

81-18 

 حصص 3باقي 

العالقات السياسية للجزائب مع العال  

 الفترة املعاصبةالخارجي خالل 

 د/ عيس ى ليتي 

81-81 

 باقي حصة واحية

ب ندي مصادر تاريخ الجزائ

 املعاصب

 أ/د موسف مناصبية

ف ل  مكن ممض ي على املل

 حتى استطيع عي حصص

 التيريس

 

 

  



 االستدراكي برنامج التدريس 

 9191-9102لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 تخصص تاريخ بالد املغرب القديم 

 9191أوت  92الخميس 

  تلدين البيياغوجيا يدروس ف دروس في تلدين البيياغوجيا دروس في تلدين البيياغوجيا

 9191أوت   92السبت  

بالد املرغب  الديم : دراسة  البحث الوثائدي البحث الوثائدي

 ةاجتماعي -ثدافية

 بالد املرغب  الديم : دراسة

  اجتماعية -ثدافية

 

 9191سبتمبر  3الخميس 

 منهجية منهجية منهجية تكنولوجيات اإلعال  واإلتصال

 9191سبتمبر  5السبت 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 سياسية –تاريخية 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 سياسية –تاريخية 

  البحث الوثائدي البحث الوثائدي

 9191سبتمبر  01الخميس 

بالد املرغب  الديم : دراسة  انجليزمة انجليزمة

 اجتماعية -ثدافية

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 اجتماعية -ثدافية

 9191سبتمبر  09السبت 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 سياسية –تاريخية 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 سياسية –تاريخية 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 اجتماعية -ثدافية

الد املرغب  الديم : دراسة ب

 اجتماعية -ثدافية

 9191سبتمبر  02الخميس 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 سياسية –تاريخية 

املرغب  الديم   والعالقات اإلقتصادمة والثدافية مع 

 العال  الخارجي 

 انجليزمة انجليزمة

 9191سبتمبر  02السبت 

املرغب  الديم   والعالقات 

والثدافية مع العال   اإلقتصادمة

 الخارجي 

 

املرغب  الديم   والعالقات 

اإلقتصادمة والثدافية مع العال  

 الخارجي 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 اجتماعية -ثدافية

 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 اجتماعية -ثدافية



 9191سبتمبر  92

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 سياسية –تاريخية 

بالد املرغب  الديم : دراسة 

 سياسية –تاريخية 

 انجليزمة انجليزمة

 9191سبتمبر 92

املرغب  الديم   والعالقات  انجليزمة انجليزمة

اإلقتصادمة والثدافية مع العال  

 الخارجي

املرغب  الديم   والعالقات 

اإلقتصادمة والثدافية مع العال  

 الخارجي

 9191أكتوبر 10

   انجليزمة انجليزمة

 

  

  



 االستدراكيبرنامج التدريس 

 9191-9102لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 تخصص تاريخ وحضارة الغرب االسالمي

 في العصر الوسيط

 

 9191أوت  92الخميس 

  تلدين البيياغوجيا يدروس ف دروس في تلدين البيياغوجيا دروس في تلدين البيياغوجيا

 9191أوت   92السبت  

البحث  البحث الوثائدي

 الوثائدي

عالقات املرغب  األوسط القتصادمة 

والثدافية مع الرغب  الالتيني في العصور 

 الوسطى

عالقات املرغب  األوسط القتصادمة 

والثدافية مع الرغب  الالتيني في العصور 

 الوسطى

 9191سبتمبر  3الخميس 

 منهجية منهجية منهجية تكنولوجيات اإلعال  واإلتصال

 9191سبتمبر  5السبت 

العالقات السياسية والقتصادمة بين املرغب  األوسط  

 وإفبيديا جنو  الصحباء في العصور الوسطى

 البحث الوثائدي البحث الوثائدي

 9191سبتمبر  01الخميس 

عالقات املرغب  األوسط القتصادمة والثدافية مع  انجليزمة انجليزمة

 الوسطى الرغب  الالتيني في العصور 

 

 9191سبتمبر  09السبت 

التاريخ السياس ي للمرغب  

األوسط من الفتح اإلسالمي إلى 

 سدوط اليولة الزيانية

 

التاريخ السياس ي للمرغب  

األوسط من الفتح اإلسالمي إلى 

 سدوط اليولة الزيانية

 

تاريخ املرغب  الوسط الجتماعي 

 والثدافي في العصب الوسيط

الجتماعي تاريخ املرغب  الوسط 

 والثدافي في العصب الوسيط

 9191سبتمبر  02الخميس 

التاريخ السياس ي للمرغب  

األوسط من الفتح اإلسالمي إلى 

 سدوط اليولة الزيانية

 

التاريخ السياس ي للمرغب  األوسط من الفتح اإلسالمي إلى سدوط اليولة 

 الزيانية

 

 انجليزمة انجليزمة



 9191سبتمبر  02السبت 

التاريخ السياس ي للمرغب  

األوسط من الفتح اإلسالمي إلى 

 سدوط اليولة الزيانية

 

التاريخ السياس ي للمرغب  

األوسط من الفتح اإلسالمي إلى 

 سدوط اليولة الزيانية

 

تاريخ املرغب  الوسط الجتماعي 

 والثدافي في العصب الوسيط

تاريخ املرغب  الوسط الجتماعي 

 طوالثدافي في العصب الوسي

 9191سبتمبر  92

بالد املرغب  الديم : دراسة  

 اجتماعية -ثدافية

 انجليزمة انجليزمة

 9191سبتمبر 92

   انجليزمة انجليزمة

 9191أكتوبر 10

   انجليزمة انجليزمة

 

  



 االستدراكيبرنامج التدريس 

 9191-9102لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية 

 قسم التاريخ واآلثار

 

 الجزائر  املعاصرتخصص تاريخ 

 9191أوت  92الخميس 
  دروس فس تلدين البيياغوجيا دروس في تلدين البيياغوجيا دروس في تلدين البيياغوجيا

 9191أوت   92السبت  

التاريخ السياس ي واإلقتصادي  البحث الوثائدي البحث الوثائدي

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

 التاريخ السياس ي واإلقتصادي

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

 9191سبتمبر  3الخميس 

 منهجية منهجية منهجية تكنولوجيات اإلعال  واإلتصال

 9191سبتمبر  5السبت 

العالقات السياسية للجزائب مع  

 العال  الخارجي خالل الفترة املعاصبة

 البحث الوثائدي البحث الوثائدي

 9191سبتمبر  01الخميس 

التاريخ السياس ي واإلقتصادي  انجليزمة انجليزمة

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

التاريخ السياس ي واإلقتصادي 

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

 9191سبتمبر  09السبت 

التاريخ اإلجتماعي والثدافي 

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

التاريخ اإلجتماعي والثدافي 

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

لتاريخ اإلجتماعي والثدافي ا

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

 

 9191سبتمبر  02الخميس 

التاريخ السياس ي واإلقتصادي 

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

التاريخ السياس ي واإلقتصادي 

 للجزائب خالل الفترة املعاصبة

 انجليزمة انجليزمة

 9191سبتمبر  02السبت 

    

 9191سبتمبر  92

 انجليزمة انجليزمة  



 9191سبتمبر 92

   انجليزمة انجليزمة

 9191أكتوبر 10

   انجليزمة انجليزمة

 


