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

  وزارة�التعليم�العا���والبحث�العلمي

  جامعة�أحمد�دراية�ـ�أدرار

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

  قسم�العلوم���سانية

  

  
  

عد بقسم العلوم اإلنسانيةبرنامج 
ُ
  احلصص التفاعلية عن ب

  
  

  التوقيت  تاريخ التواصل  األستاذ   املقياس  املستوى  رقم

01    

السنة�الثانية�

  ل�سا�س�تار�خ

  10:00  م01/12/2020  بابا. د  تار�خ�ا��زائر�الثقا��

  10:00  م03/12/2020  بوغرارة. د  تار�خ�وحضارة�املغرب�القديم  02

  09:00  م06/12/2020  بن�مو���.د  العر�ي��ا��ديثاملغرب�  03

  11:00    م07/12/2020  برم�ي. د  من��ية�وتقنيات�البحث  04

05    

السنة�الثانية�

ل�سا�س�

  إعالم�واتصال

  10:00  م03/12/2020  اسبا��. د  تكنولوجيا��عالم�و�تصال

  09:00  م06/12/2020  جعفري أـ�  مدخل�إ���علوم��عالم�و�تصال  06

  11:00    م07/12/2020  كعواش. د  فنيات�التحر�ر����ال��افة  07

  17:00  م08/12/2020  أـ�با����  اقتصاديات�وسائل��عالم  08

  10:00  م09/12/2020  كوار. د  من��ية�البحث����علوم��عالم  09

السنة�الثانية�  10

ل�سا�س�علم�

  املكتبات

  10:00  م03/12/2020  موالي. أد  تكنولوجيا�املعلومات

  09:00  م06/12/2020  موالي. أد  مدخل�إ���علم��رشيف  11

  11:00    م07/12/2020  زايدي. د تنظيم�و�سي���أنظمة�املعلومات  12

  17:00  م08/12/2020  كوار. د  منا���وتقنيات�البحث  13

14    

السنة�الثالثة�

  ل�سا�س�تار�خ

  10:00  م03/12/2020  ��. د  تار�خ�ا��ركة�الوطنية

  09:00  م06/12/2020  عباس. د  �ستعمار�وحر�ات�التحرر   15

  11:00    م07/12/2020  خت��. د  دراسة�نقدية�للكتابات�التار�خية  16

  17:00  م08/12/2020  جعفري . أد  قضايا�عر�ية�معاصرة  17

  10:00  م09/12/2020  جالي��. د  املشرق��سالمي  18
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19    

السنة�الثالثة�

ل�سا�س�

  إعالم�واتصال

  10:00  م03/12/2020  كرف�س. أ  ال��افة�املتخصصة�املكتو�ة

  09:00  م06/12/2020  عزوق. أد إخراج���يفة�مكتو�ة  20

  11:00    م07/12/2020  اسبا��. د  دراسات�جم�ور�وسائل��عالم  21

  17:00  م08/12/2020  أـ�أبا��ب�ب  نظر�ات��عالم�و�تصال  22

  11:00  م10/12/2020  بن�سالم. د ملتقى�املن��ية  23

السنة��و���  24

ماس���تار�خ�

أفر�قيا�جنوب�

  ال��راء

  10:00  م03/12/2020  بن�سو����. د  مصادر�أفر�قيا�جنوب�ال��راء

  09:00  م06/12/2020  �عثمان. د  تار�خ�شرق�أفر�قيا�القديم  25

  11:00    م07/12/2020  �عثمان. د تار�خ�وسط�غرب�أفر�قيا  26

  10:00  م09/12/2020  جعفري . أد  ملصادر�تار�خ�أفر�قيادراسة�نقدية�  27

  11:00  م10/12/2020  برم�ي. د  من��ية�البحث����التار�خ  28

29    

السنة��و���

ماس���تار�خ�

املغرب�العر�ي�

  املعاصر

  10:00  م03/12/2020  بلبا��. د  تار�خ�املغرب��ق����املعاصر

  09:00  م06/12/2020  رموم. أد تار�خ�تو�س�املعاصر  30

  11:00    م07/12/2020  بوتدارة. د  مصادر�تار�خ�املغرب�العر�ي  31

  17:00  م08/12/2020  بوعر�وة. د  تار�خ�ا��زائر�املعاصر  32

  10:00  م09/12/2020  بابا. د  تار�خ�لي�يا�املعاصر  33

  11:00  م10/12/2020  ع��. د  من��ية�البحث�وتقنياتھ  34

السنة��و���  35

ماس�����افة�

مطبوعة�

  وإلك��ونية

  12:00  م03/12/2020  اسبا��. د  ال��افة��لك��ونية

  09:00  م06/12/2020  أـ�أبا��ب�ب  �نواع�ال��فية����ال��افة  36

  15:00    م07/12/2020  كعواش. د  املداخل��ساسية�لبحوث�ال��افة  37

  11:00  م10/12/2020  أـ�با����  علم��جتماع��عالمي  38

السنة�الثانية�  39

ماس���تار�خ�

أفر�قيا�جنوب�

  ال��راء

  10:00  م03/12/2020  حوتية. أد  دور�مملكة�ما�������شر�الثقافة

  09:00  م06/12/2020  أـ�علون   مصادر�تار�خ�أفر�قيا�ج�ال��راء  40

  10:00  م09/12/2020  أـ�علون   �ستعمار��ورو�ي�واملقاومة  41

  11:00    م07/12/2020  �عثمان. د  ا��زائر�ة�بأفر�قيا�دور�الدبلوماسية  42

  11:00  م10/12/2020  بن�سو����. د  من��ية�إعداد�مذكرة  43

السنة�الثانية�  44

ماس���تار�خ�

املغرب�العر�ي�

  12:00  م03/12/2020  حوتية. أد  الثورة�ا��زائر�ة

  19:00  م01/12/2020  بوتدارة. د  السياسة��ستعمار�ة����املغارب  45

  11:00    م07/12/2020  مرغيت. د  ا��ر�ات�الوطنية�املغار�ية  46
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  17:00  م02/12/2020  جعفري . أد  من��ية�إعداد�مذكرة  املعاصر  47

السنة�الثانية�  48

ماس�����افة�

مطبوعة�

  وإلك��ونية

  10:00  م09/12/2020  اسبا��. د  ا��مالت�ال��فية

  11:00    م07/12/2020  عزوق. أد  ال��افة�املتخصصة����ا��زائر  49

  09:00  م06/12/2020  أـ�كرف�س  �تجا�ات�النقدية�����عالم  50

  11:00  م10/12/2020  أـ�كرف�س  املنا���الكيفية  51

 
 

 م01/12/2020 :أدرار يف                                                                                                           

  




