
 

 قسم التاريخ-  كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

  السداسي األول– 2018-2017تاريخ المغرب العربي الحديث :  استعمال الزمن السنة األولى ماستر تخصص

 التوقيت
 األيام

08.00-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13-14.30 14.30-16.00 

 منهجٌة البحث وتقنٌاته  األحد
 8ق/ مقنونٌف .د.أ

 تارٌخ تونس الحدٌثة 
 8ق/ حجازي. د

مصادر تارٌخ المغرب 
 العربً الحدٌث 

 8ق/ بلعرج.د

  

 الدولة والمجتمع  اإلثنين
 فً العصر الحدٌث 

 8ق/ العبٌدي .د.أ

 تارٌخ الجزائر الحدٌث 
 8ق/ أوعامري. د.أ

 اللغة األجنبٌة 
 8ق
 

  

 تحقٌق المخطوطات  الثالثاء
 8ق/ زرٌوح.د.أ

 تارٌخ لٌبٌا الحدٌثة
 8ق/ لعاٌب .د

تارٌخ المغرب األقصى 
 الحدٌث 

 8ق/ وراد.د

  
 

      األربعاء

      الخميس

 : ......................................تلمسان يوم

 :رئيس القسم

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قسم التاريخ-  كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

 (قاعة علم االجتماع ) السداسي األول – 2018-2017استعمال الزمن السنة األولى ماستر تاريخ المغرب العربي المعاصر 

 التوقيت
 األيام

08.00-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13-14.30 14.30-16.00 

تارٌخ المغرب األقصى  األحد
 المعاصر 

 بن داود احمد.د
 

جغرافٌة المغرب العربً 
 الطبٌعٌة

 بن سعادة.أ

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 بلوفة.د.أ

  

  لغة أجنبٌة  اإلثنين
 

 تارٌخ تونس المعاصرة 
 تابتً.د

 تارٌخ لٌبٌا المعاصرة 
 لعاٌب.د

  

أعالم الحركات الوطنٌة  الثالثاء
 المغاربٌة

 شبوط.د

 منهجٌة البحث وتقنٌاته 
 بوجلة.د

 مصادر تارٌخ المغرب
  العربً المعاصر 

 بلعرج.د

  

  األربعاء
 

    

  الخميس
 
 

 

    

 : ......................................تلمسان يوم

 :رئيس القسم

 

 



 

 

 قسم التاريخ-  كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

  السداسي األول– 2018-2017استعمال الزمن السنة األولى ماستر تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط

 التوقيت
 األيام

08.00-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13-14.30 14.30-16.00 

مصادر تارٌخ الغرب  األحد
 اإلسالمً 

 7ق/ مكٌوي.د

 مدارس ومناهج 

 7ق/ بن داود.د
 التارٌخ السٌاسً للمغرب

 7ق/ بن داود.د

  

تارٌخ العلوم فً الغرب  اإلثنين
 اإلسالمً 

 7ق/ بوشقٌف.د

الحركات المذهبٌة فً 
 الغرب اإلسالمً 

 7ق/ بوشقٌف.د

 جغرافٌة الخرائط
 7ق/ بن سعادة.أ

  

 نصوص أجنبٌة الثالثاء
 7ق

 النشاط الفالحً 
 7ق/ وهرانً.د

 العمران والمراكز الحضارٌة 
 7ق/ مطهري.د

  

      األربعاء

  الخميس
 
 

    

 

 : ......................................تلمسان يوم

 :رئيس القسم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قسم التاريخ-  كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

  2018-2017استعمال الزمن السنة الثانية ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر 

 التوقيت
 األيام

08.00-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13-14.30 14.30-16.00 

   األحد
 

 

   

   اإلثنين
 
 

   

 العالقات السٌاسٌة  الثالثاء
 المغاربٌة المعاصرة

 6ق/لعاٌب.د

  
 

  

 الثورة الجزائرٌة األربعاء
 8ق/جبلً.د

الحركة الوطنٌة فً الدول   8ق/إعالم آلً 8ق/لغة أجنبٌة
 المغاربٌة

 8ق/شبوط.د
السٌاسة  الخميس

 االستعمارٌة
 فً المغرب العربً

 8ق/بن داود .د

 منهجٌة البحث
 8ق/زرٌوح.د.أ

 مصادر تارٌخ المغرب 
 العربً المعاصر

 8ق/زرٌوح.د.أ

  

 : ......................................تلمسان يوم

 :رئيس القسم

 

 

 

 



 

 

 

 قسم التاريخ-  كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

 (قاعة علم االجتماع ) 2018-2017استعمال الزمن السنة الثانية ماستر تاريخ الحركات الوطنية المغاربية  

 

 التوقيت
 األيام

08.00-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13-14.30 14.30-16.00 

  األحد
 
 

    

  اإلثنين
 
 

    

  الثالثاء
 

    

أعالم الحركات  األربعاء
 الوطنٌة المغاربٌة

 بلقاسم.د

نصوص ومواثٌق الحركة 
 الوطنٌة المغاربٌة

 بلوفة.د.أ

مظاهر الوحدة بٌن الحركات 
 الوطنٌة المغاربٌة

 بلوفة.د.أ

  لغة أجنبٌة

الثورة الجزائرٌة  الخميس
 والمغرب العربً

 بوجلة.د

مصادر تارٌخ الثورة 
 الجزائرٌة

 بوجلة.د

   إعالم آلً

 : ......................................تلمسان يوم

 :رئيس القسم

 

 

 

 



 

 

 

 قسم التاريخ-  كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

  السداسي الثالث– 2018-2017استعمال الزمن السنة الثانية ماستر تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 

 التوقيت
 األيام

08.00-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13-14.30 14.30-16.00 

  األحد
 

 
 
 

   

  اإلثنين
 

 
 
 

   

تارٌخ النظم اإلدارٌة     الثالثاء
واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

 فً المغرب اإلسالمً

 7ق/ وهرانً .د
 

العالقات الخارجٌة لدول 
 المغرب اإلسالمً

 7ق/ سً عبد القادر.د

 منهجٌة إعداد المذكرة األربعاء

 7ق/ بن داود.د
منهجٌة تحقٌق 

 المخطوطات
 7ق/ مطهري.د

 حواضر المغرب اإلسالمً
 الجانب العمرانً

 7ق/ مطهري.د
 

  

الفكر السٌاسً فً  الخميس
 المغرب واألندلس

 7ق/مكٌوي.د

تارٌخ العلوم بالمغرب 
 اإلسالمً

 7ق/ بوشقٌف.د

   7ق/ اللغة األجنبٌة

 : ......................................تلمسان يوم

 :رئيس القسم


