
 ھـ1444  ربیع األول 13الموافق 10/2022/ 09انطالق الدروس یوم األحد  *
  األعمال الموجھة  بالقطب الجامعي  A مبنى 4/و3                                              *قاعة التدریس :  یوم  السبت ق 

   مخیر الدراسات التاریخیة المتوسطیة عبر العصور2 / 1 یوم األحد قاعة
 

 
 

 

 

  
  2022/2023/ السداسي الثاني2022 /2021جدول توقیت طلبة الدكتوراه   

 )  تخصص: تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر2022- 2021شعبة التاریخ (

 
 

 

 التــــــــــوقـــیت
 یــــــوم األحد

 
09:00              10:30 

 
10:30 12:00 

 
13:30                            15:00  

 
15:00               16:30 

 
 
 

لغة إنجل��ية 

دراسة نصوص تار�خية  

 أ/ الطاهري كر�م

من�جية البحث 

د. رشيد مياد 

تكنولوجيات �عالم و�تصال  

 

 

 
 حلقات بحث

 مجموعة من �ساتذة

 
 
 

التواصل ا�حضاري ب�ن بلدان 

املغرب العر�ي �� العصور 

 ا�حديثة

واملعاصرة (أ.د.م/بوطي�ي) 

 

التطورات السياسية وا�حضار�ة 

�� البالد املغار�ية �� الف��ة 

 ا�حديثة واملعاصرة

 (أ.د.ح/ بن الشيخ) 

 

دراسة مصادر تار�خ املغرب 

ا�حديث واملعاصر 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
République Algérienne Démocratique et Populaire  ي یم  ر  يوز ب   و

جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة 
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Et de la Recherche Scientifique 

 
Université 

Yahata FARES de MEDEA 
Faculté des sciences humaines et sociales    العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي نیابة

 والعالقات الخارجیة
 

 

Vice décanat de la post-graduation de la 
Recherche Scientifiques des Relations  
 

   

 السبت

 األحد
 

 

  



 ھـ1444  ربیع األول 13الموافق 10/2022/ 09انطالق الدروس یوم األحد  *
  األعمال الموجھة  بالقطب الجامعي  A مبنى 4/و3                                              *قاعة التدریس :  یوم  السبت ق 

   مخیر الدراسات التاریخیة المتوسطیة عبر العصور2 / 1 یوم األحد قاعة
 

 
 

 
 

 

 

  2022/2023/ السداسي الثاني2022 /2021جدول توقیت طلبة الدكتوراه   
 1924-1453 ) تخصص: تاریخ الدولة العثمانیة 2022- 2021شعبة التاریخ (

 
 
 

 
 التــــــــــوقـــیت

 یــــــوماألحد

 
09:00                  10:30 

 
10:30 12:00 

 
   13:30                              15:00  

 
 15:00               16:30       

 
 
 

لغة إنجل��ية 

دراسة نصوص تار�خية  

أ/ الطاهري كر�م 

من�جية البحث 

د. رشيد مياد 

تكنولوجيات �عالم و�تصال  

 

 

حلقات بحث 

مجموعة من �ساتذة 

 

 
 

البالد العر�ية خالل العهد 

العثما�ي  

(أ.د/ الغا�� غر�ي) 

 

 

التطور السيا��ي وا�حضاري 

للدولة العثمانية 

 (أ.د ة/ ن طرشون )

دراسة نقدية ملصادر  

التار�خ العثما�ي 

(أ.د/ الغا�� غر�ي) 

 
 

 
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

     
 والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 

جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة 
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Et de la Recherche Scientifique 

Université 
Yahata FARES de MEDEA 

Faculté des sciences humaines et sociales   
العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي نیابة  

 والعالقات الخارجیة
 

 

Vice décanat de la post-graduation de la 
Recherche Scientifiques des Relations  

   

 السبت

 األحد
 

 

 



 ھـ1444  ربیع األول 13الموافق 10/2022/ 09انطالق الدروس یوم األحد  *
  األعمال الموجھة  بالقطب الجامعي  A مبنى 4/و3                                              *قاعة التدریس :  یوم  السبت ق 

   مخیر الدراسات التاریخیة المتوسطیة عبر العصور2 / 1 یوم األحد قاعة
 

 
 

 

  
 
 

  2022/2023/ السداسي الثاني2022 /2021جدول توقیت طلبة الدكتوراه  

  )تخصص: تاریخ وحضارة المشرق اإلسالمي2022- 2021شعبة التاریخ (

 

 التـوقـیت
 یـوم األحد

 
09:00                10:30 

 
10:30 12:00 

 
   13:30                         15:00  

 
15:00               16:30 

 
 
 

 لغة إنجلیزیة
دراسة نصوص 

 تاریخیة 
 أ/ الطاھري كریم

 
 منھجیة البحث
 د. رشید میاد

 
 تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 

 
 

 حلقات بحث
 مجموعة من األساتذة

د/حاجي حمزة( الممالك 
 اإلسالمیة في آسیا الوسطى )
د/ العربي بوبكر( العمارة 

 اإلسالمیة)
 د/ سحیري بغداد( )

 
 
 

  النظم الحضاریة في  
المشرق والمغرب 

اإلسالمیین في العصر 
 الوسیط

 (أ.د/ توفیق مزاري)

 دراسة مصادر التاریخ
 اإلسالمي

 (أ.د. موسى ھیصام)

المذاھب والفرق اإلسالمیة في 
 المشرق والمغرب اإلسالمیین

 د.حمزة عبد الصمد

 

 
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

     
 والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 

جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة 
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Et de la Recherche Scientifique 

 
Université 

Yahata FARES de MEDEA 
Faculté des sciences humaines et sociales   

 
العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي نیابة 

 والعالقات الخارجیة
 

 

Vice décanat de la post-graduation de la 
Recherche Scientifiques des Relations  
 

   

 السبت

 األحد
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