
 التعريف بقسم التاريخ

  

ضمن  2002-2001تأسس قسم التاريخ جبامعة تلمسان ابتداءا من الدخول اجلامعي 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ومت ختريج أول دفعة من محلة الليسانس يف 

  ).نظام كالسيكي( 2005جوان 

  .2007-2006بالنظام اجلديد بالقسم منذ السنة اجلامعية مت اعتماد التدريس 

  .طالب  يف التدرج وما بعد التدرج 1200تطور تعداد الطلبة بالقسم ليصل حاليا إىل 

  .2006مت فتح التكوين يف املاجستري منذ 

  :على الرتب التالية نيأستاذا موزع 28 من ويقوم على تأطري الطلبة هيئة تدريس مكونة

  .ةأساتذ 06 -

  ."أ"أساتذة حماضرين قسم  11  -

  ."ب"أساتذة حماضرين قسم  08  -

  ."أ"أساتذة مساعدين قسم  03 -

  .إضافة إىل جمموعة من األساتذة املشاركني واملؤقتني

  :وتناوب على إدارة القسم األساتذة التالية أمساؤهم

  . 2003-2001عبد احلميد حاجيات . د.أ -

  .2012-2003مبخوت بودواية . د.أ -

  .2014 -2012بن داود أمحد . أ -

  .2014لعايب معمر منذ . د -
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 امليدان: العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الشعبة: علوم إنسانية – تاريخ

 التخصص: تاريخ عام

  سنوات 3مدة التكوين : طور الليسانس

يتم التوجيه إىل قسم التاريخ بعد أن يتم الطالب السنة األوىل من التعليم القاعدي 

ليتحصل  مث يتدرج يف السنة الثانية تكوين توجيهي شعبة التاريخ،. املشترك للعلوم اإلنسانية

  .سداسيات من التعليم على شهادة الليسانس يف التاريخ العام 6بعد إمتام 

  : مدة التكوين سنتان تتوج مبذكرة، ويضم التخصصات التالية: طور املاستر 

  .تاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصر -

  تاريخ احلركات الوطنية املغاربية -

  تاريخ وحضارة املغرب اإلسالمي -

  سنوات 3مدة التكوين : طور الدكتوراه 

العريب احلديث واملعاصر  د ختصص تاريخ املغرب.م.يشتمل القسم على  التكوين يف دكتوراه ل

التاريخ احلضاري للمغرب . 2013، وتاريخ احلركات الوطنية املغاربية منذ 2012منذ 

  .2015 بداية من سنةحتقيق املخطوطات . 2015 بداية من سنةاألوسط 
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  .2007-2006الوسط تاريخ املغرب اإلسالمي يف العصر  -

  .2008-2007ثقايف للمغرب اإلسالمي التاريخ السياسي وال -

  .2013- 2012حضارة املغرب اإلسالمي تاريخ  -

  .2013-2012راث الالمادي اجلزائري الت -

  .2013-2012حتقيق املخطوطات  -

  .2014-2013نية والثورة التحريرية تاريخ احلركة الوط -

   

  

  

  

يتهيكل معظم أساتذة وطلبة الدكتوراه يف القسم ضمن خمرب الدراسات احلضارية 

والفكرية، موزعني على فرق حبث يف تاريخ اجلزائر واملغرب العريب خالل العصر الوسيط 

  .واحلديث واملعاصر

  CNEPRU و PNR حبث يف إطار مشاريععدة مواضيع تسجيل  -

وإحياء التراث  املشاركة املنتظمة يف الفعاليات واألنشطة الثقافية مبناسبة األعياد الوطنية -

  .باالشتراك مع مديريات ااهدين والثقافة
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