
قسم التاريخ بلألساتذة الدائمني القائمة االمسية   

  التخصص   الدرجة العلمية  )ة(األستاذ   الرقم

 تاريخ أستاذ التعليم العايل  حاجيات عبد احلميد. د.أ  01

 تاريخ أستاذ التعليم العايل  عبديل خلضر. د.أ  02

  تاريخ  أستاذ التعليم العايل  مبخوت بودواية. د.أ  03

  تراث  أستاذ التعليم العايل  عبد احلقزريوح . د.أ  04

  تراث  أستاذ التعليم العايل  مقنونيف شعيب. د.أ  05

  تاريخ حديث ومعاصر  أستاذ التعليم العايل  جياليل بلوفة عبد القادر. د.أ  06

  تاريخ حديث ومعاصر  "أ"أستاذ حماضر قسم   أوعامري مصطفى. د  07

  تاريخ إسالمي  "أ"أستاذ حماضر قسم   مكيوي حممد. د  08

  تاريخ وسيط  "أ"أستاذ حماضر قسم   بن داود نصر الدين. د  09

  تاريخ حديث ومعاصر  "أ"أستاذ حماضر قسم   لعايب معمر. د  10

  تاريخ حديث ومعاصر  "أ"أستاذ حماضر قسم   جبلي الطاهر. د  11

  تاريخ حديث ومعاصر  "أ"أستاذ حماضر قسم   بوجلة عبد ايد. د  12

  تاريخ حديث ومعاصر  "أ"أستاذة حماضرة قسم   سعاد ميينةشبوط . د  13

  العمارة والفنون اإلسالمية  "أ"أستاذ حماضر قسم   بسنوسي الغوثي. د  14

  تاريخ وسيط  "أ"أستاذ حماضر قسم   بوشقيف حممد. د  15

  تاريخ حديث ومعاصر  "أ"أستاذة حماضرة قسم   ثابيت حياة. د  16

  تاريخ حديث ومعاصر  "أ"قسم  أستاذ حماضر  علي العبيدي. د  17

  تاريخ وسيط  "ب"أستاذ حماضر قسم   طارق وراد. د  18

  تاريخ وسيط  "ب"أستاذ حماضر قسم   باألعرج عبد الرمحن. د  19

  تاريخ وسيط  "ب"أستاذة حماضرة قسم   بكاي هوارية. د  20

  تاريخ وحضارة إسالمية  "ب"أستاذ حماضر قسم   قدور وهراين. د  21

  تاريخ وسيط  "ب"أستاذة حماضرة قسم   فاطمة مطهري. د  22

  تاريخ وسيط  "ب"أستاذ حماضر قسم   مياين رشيد. د  23

  تاريخ وسيط  "ب"أستاذ حماضر قسم   سي عبد القادر عمر. د  24

  فنون  "ب"أستاذ حماضر قسم   بلقاسم الطاهر. د  25

  تاريخ معاصر  "أ"أستاذ مساعد قسم   بن داود أمحد. أ  26

  تاريخ وسيط  "أ"أستاذ مساعد قسم   بلخرييبدري   27

  جغرافيا   "أ"أستاذ مساعد قسم   بن سعادة رابح. أ  28

  تاريخ وسيط  "أ"أستاذة مساعدة قسم   هامشي مرمي  29

  تاريخ وسيط  "ب"أستاذة مساعدة قسم   بوكرابيلة زهرة  30



 

الشاغلني للمناصب اإلدارية القسم أساتذةقائمة   

  اإلدارياملنصب   األستاذ   الرقم

  رئيس قسم التاريخ  لعايب معمر. د  01

  رئيس القسم مكلف بالتدريس والتعليم يف التدرج مساعد  باألعرج عبد الرمحن. د  02

  رئيس القسم مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي مساعد  بن داود أمحد. أ   03

  عام تاريخليسانس مسؤول التخصص   مياين رشيد.  د  04

 

املسؤولني عن ختصصات املاستر قائمة األساتذة  

  املسؤولية  األستاذ   الرقم

  مسؤول ختصص تاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصر  لعايب معمر. د  01

  مسؤول ختصص تاريخ احلركات الوطنية املغاربية  جياليل بلوفة عبد القادر. د.أ  02

  اإلسالميمسؤول ختصص تاريخ وحضارة املغرب   بن داود نصر الدين. د  03

 

2017-2014للقسم اللجنة العلمية   

  الصفة  األستاذ   الرقم

  رئيس قسم التاريخ  لعايب معمر. د  01

  العلمية رئيس اللجنة  مقنونيف شعيب. د.أ  02

  ممثل أساتذة التعليم العايل –عضو   مبخوت بودواية. د.أ  03

  ممثل أساتذة التعليم العايل –عضو   عبديل خلضر. د.أ  04

  "أ"ممثل األساتذة احملاضرين قسم  –عضو   بسنوسي الغوثي. د  05

  "أ"ممثل األساتذة احملاضرين قسم  –عضو   بوشقيف حممد. د  06

  "ب"ممثل األساتذة احملاضرين قسم  –عضو   وهراين قدور. د  07

  "أ"ممثل األساتذة املساعدين قسم  –عضو   سي عبد القادر عمر. أ  08

  

 


