
  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

 وزارة�التعليم�العا���والبحث�العلمي

 جامعة�أحمد�دراية�ـ�أدرار

�سالمية و�جتماعية�والعلوم��لية�العلوم���سانية  

 قسم�العلوم���سانية

 

 

  م29/09/2020: أدرار���
  

  تار�خ�عام�الثانية�ل�سا�س�لسنةلبرنامج�الدعم�ا��ضوري�
  

  

  �ستاذ  املقياس  التوقيت  التار�خ

  �حد�

  أكتو�ر�04

  م2020

  حالة. دة  تار�خ�وحضارة�املغرب�القديم  09:30 – 08:00

  مرغيت. د  البحث�التار����من��ية�وتقنيات  11:00 – 09:30

  عباس. د  تار�خ�وحضارة�املغرب�و�ندلس  12:30 – 11:00

  �ثن�ن�

  أكتو�ر�05

  م2020

  بابا. د  تار�خ�ا��زائر�الثقا��  09:30 – 08:00

  بوسعيد. د  العالم�العر�ي�املعاصر  11:00 – 09:30

  بوتدارة. د  الدولة�العثمانية  12:30 – 11:00

  الثالثاء�

  أكتو�ر�06

  م2020

  بن�مو���. د  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث  09:30 – 08:00

  بوغانم. أة  مصادر�تار�خ�ا��زائر  11:00 – 09:30

  أـ�معمري   جغرافيا�طبيعية  12:30 – 11:00

  املدرج��ـ  ��رة�الدراسة

  



  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

 وزارة�التعليم�العا���والبحث�العلمي

 جامعة�أحمد�دراية�ـ�أدرار

�سالمية و�جتماعية�والعلوم��لية�العلوم���سانية  

 قسم�العلوم���سانية

 

 

  م29/09/2020: أدرار���
  

  للسنة�الثانية�ل�سا�س�إعالم�واتصالبرنامج�الدعم�ا��ضوري�
  

  

  �ستاذ  املقياس  التوقيت  التار�خ

  �حد�

  أكتو�ر�04

  م2020

  اسبا��. د  تكنولوجيا��عالم�و�تصال  09:30 – 08:00

  أـ�جعفري   مدخل�إ���علوم��عالم�و�تصال  11:00 – 09:30

  كعواش. د  فنيات�التحر�ر��ذا���والتلفزي   12:30 – 11:00

  �ثن�ن�

  أكتو�ر�05

  م2020

  م�جعفري . أد  قضايا�دولية�معاصرة  09:30 – 08:00

  بن�سالم. دة  علم�النفس��جتما��  11:00 – 09:30

  أـ�جعفري   برمجيات�تحليل�البيانات�ال��فية  12:30 – 11:00

  الثالثاء�

  أكتو�ر�06

  م2020

  موالي. أد  �شر�عات�إعالمية  09:30 – 08:00

  كوار. دة  منا���وتقنيات�البحث�����عالم�و�تصال  11:00 – 09:30

  بالطابق��ر��� 01 القاعة�رقم  ��رة�الدراسة

  



  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

 وزارة�التعليم�العا���والبحث�العلمي

 جامعة�أحمد�دراية�ـ�أدرار

�سالمية و�جتماعية�والعلوم���سانية�لية�العلوم�  

 قسم�العلوم���سانية

 

 

  م29/09/2020: أدرار���
  

  للسنة��و���ماس���تار�خ�املغرب�العر�ي�املعاصربرنامج�الدعم�ا��ضوري�
  

  

  �ستاذ  املقياس  التوقيت  التار�خ

  �حد�

  أكتو�ر�04

  م2020

  بلبا��. د  تار�خ�املغرب��ق����املعاصر  09:30 – 08:00

  بوعر�وة. د  تار�خ�ا��زائر�املعاصر  11:00 – 09:30

  يتمرغ. د  من��ية�البحث�وتقنياتھ  12:30 – 11:00

  �ثن�ن�

  أكتو�ر�05

  م2020

  بوسعيد. د  تار�خ�مور�تانيا�املعاصر  09:30 – 08:00

  جعفري�م. أد  نصوص�تار�خية  11:00 – 09:30

  الثالثاء�

  أكتو�ر�06

  م2020

  مرغيت. د  تار�خ�ال��افة����املغرب�العر�ي  09:30 – 08:00

  رموم. أد  تار�خ�تو�س�املعاصر  11:00 – 09:30

  مدرج�ابن�خلدون   ��رة�الدراسة

  



  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

 وزارة�التعليم�العا���والبحث�العلمي

 جامعة�أحمد�دراية�ـ�أدرار

�سالمية و�جتماعية�والعلوم��لية�العلوم���سانية  

 قسم�العلوم���سانية

 

 

  م29/09/2020: أدرار���
  

 �برنامج�الدعم
ً
  للسنة��و���ماس���تار�خ�أفر�قيا�جنوب�ال��راء حضور�ا

  

  

  �ستاذ  املقياس  التوقيت  التار�خ

  �حد�

  أكتو�ر�04

  م2020

  �عثمان. د  مصادر�تار�خ�أفر�قيا�جنوب�ال��راء  09:30 – 08:00

  بابا. د  ا��ياة�العلمية�والثقافية����غرب�أفر�قيا  11:00 – 09:30

  �عثمان. د  تار�خ�إم��اطور�ة�أشن���و�وغندا�  12:30 – 11:00

  �ثن�ن�

  أكتو�ر�05

  م2020

  �عثمان. د  تار�خ�إم��اطور�ة�املونوموتابا�والكو�غو  09:30 – 08:00

  حوتية. أد  أفر�قياان�شار��سالم����  11:00 – 09:30

  الثالثاء�

  أكتو�ر�06

  م2020

  أـ�علون   من��ية�البحث����التار�خ  09:30 – 08:00

  أـ�علون   جغرافية�أفر�قيا�ال�شر�ة  11:00 – 09:30

  بالطابق�الثا�ي�13 القاعة�رقم  ��رة�الدراسة

  



  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

العلميوزارة�التعليم�العا���والبحث�  

 جامعة�أحمد�دراية�ـ�أدرار

�سالمية و�جتماعية�والعلوم��لية�العلوم���سانية  

 قسم�العلوم���سانية

 

 

  م29/09/2020: أدرار���
  

  للسنة��و���ماس�����افة�مطبوعة�وإلك��ونيةبرنامج�الدعم�ا��ضوري�
  

  

  �ستاذ  املقياس  التوقيت  التار�خ

  �حد�

  أكتو�ر�04

  م2020

  أـ�عثما�ي  قضايا�را�نة  09:30 – 08:00

  أـ��دا��  �شر�عات�وأخالقيات�ال��افة  11:00 – 09:30

  عزوق. أد  املنا���الكمية����بحوث�ال��افة  12:30 – 11:00

  �ثن�ن�

  أكتو�ر�05

  م2020

  كرف�س. أة  تصميم�وإخراج�ال��ف  09:30 – 08:00

  اسبا��. د  ثقافة�الصورة  11:00 – 09:30

  عزوق. أد  ال��ف��ستقصائية  12:30 – 11:00

  الثالثاء�

  أكتو�ر�06

  م2020

  كعواش. د  �تجا�ات�البحثية�ا��ديثة����ال��افة  09:30 – 08:00

  أـ�با����  الكتابة�للواب  11:00 – 09:30

  بالطابق�الثا�ي�14 القاعة�رقم  ��رة�الدراسة

  




