
     

 

 التاريخ و الجغرافيا  : اسم القسم         

 حمدمريوش أ :القسم  ئيسر           

  لإللتحاق باملدرسةفما فوق في البكالوريا باإلضافة للنجاح في مقابلة القبول   14الحصول على معدل  :شروط االلتحاق بالقسم           

 :  التكوينطبيعة             

 التكوين في الطور االول  -

 التكوين في الطور الثاني) املاستر ( -

 :الشهادة املتحصل عليها و  )املالمح(و شروط االلتحاق بها عروض التكوين في التدرج
 الشهادة املتحصل عليها  شروط االلتحاق امللمح

 ستاذ تعليم متوسطأ املقابلةفما فوق + النجاح في  14معدل  املتوسط

 أستاذ تعليم ثانوي  // الثانوي 

 املتحصل عليها  :الشهادة وشروط االلتحاق بهاو عروض التكوين في املاستر             

 الشهادة املتحصل عليها  شروط االلتحاق املاستر

عن طريق مسابقة على أساس الشهادة في حدود - عالقات الحضارية في العصور القديمةال

 املقاعد البيداغوجية املتوفرة. 

 ماستر أكاديمي

 ماستر أكاديمي // علميية التارخيت 

 

 

  تعداد االساتذة              

 15 أساتذة التعليم العالي

 30 األساتذة املحاضرين أ

 04 األساتذة املحاضرين ب

 08 األساتذة املساعدين  أ

 13 األساتذة املساعدين ب

 12 األساتذة املشاركين

 15 أساتذة التعليم العالي

   

 
 

 : اللجنة العلمية للقسم               

 الصفة االسم واللقب

 رئيس اللجنة بن عالل رضا

 رئيس القسم مريوش أحمد

 عضو بوعباش مراد

 عضو بن عدة عبد املجيد

 عضو مفتاح سعيدة

 عضو نايت قاس ي الياس

 عضو ر الدين كريمةنو 

 عضو العايش بكار 

 

 

 1  معلومات عامة عن القسم

اساتذة القسم 2 

لجان القسم 3 



 

 

 

 

 

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنةالثانية السنة االولى

 حركة تحرر  الجزائر واملشرق  مغرب اسالمي مبادىء رسم الخرائط

 التخطيط والتهيئة ادارة ومؤسسات خالفة عباسية مغرب قديم

 تاريخ الثورة جيوموفواوجيا تحليل الوثائق الجغرافية صدر االسالم

 جغرافية اقتصادية جغرافية الجزائر واملغرب اقتصاد عام حضارات قديمة

 تقنيات البحث الجغرافي اقاليم كبرى  جغرافية حيوية إحصاء جغرافي

 مناهج تعليمية علم النفس التربوي  أوروبا عصور وسطى ماقبل التاريخ

 تشريع مدرس ي أوروبا حديثة ومعاصرة علم النفس الطفل واملراهق مدخل إلى علوم التربية

  علم االجتماع جغرافية بشرية جغرافية طبيعية

  جغرافية السكان اللغة العريية اعالم الي

  منهجية البحث التاريخي اللغة االجنبية اللغة العربية

  تاريخ الجزائر  اللغة االجنبية

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى

 العالم العربي املعاصر 1914العالم منذ  الدولة العثمانية واملشرق  جغرافية حيوية مبادىء رسم الخرائط

 مناهج تعليمية البيئات ومشاكل التلوث جغرافية الجزائر واملغرب أووربا عصور وسطى مغرب قديم

 االتحادات االقليمية (1954-1914تاريخ الجزائر ) أوروبا حديثة مغرب  اسالمي صدراالسالم

 تقنيات البحث الجغرافي علم النفس االجتماعي علم النفس التربوي  اقتصاد عام حضارات قديمة

 تاريخ الثورة حركات تحرر  الجزائرفي العهد العثماني جغرافية بشرية إحصاء جغرافي

 تشريع مدرس ي جغرافية اقتصادية جغرافية السكان خالفة عباسية ماقبل التاريخ

  مجاالت جغرافية جيوموفولوجيا علم النفس الطفل واملراهق مدخل إلى علوم التاريخ

  منهجية البحث التاريخي جغرافية الوطن العربي تحليل الوثائق الجغرافية جغرافيا طبيعية

  وأقلمةاقليم  تاريخ الجزائر اللغة العريية اعالم الي

  أوروبا معاصرة  اللغة االجنبية اللغة العربية

     اللغة االجنبية

 4 الوحدات املبرمجة بالقسم حسب امللمح و السنة


