برنامج

1002-1002

أ-التاريخ القديم
-01امللاومت و التاسٍخ العسكشي املغشبي اللذًم.
-02الاحتالل الاستُطاوي وسُاست الشومىت.
-03املنكون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزائر

ب-التاريخ النسيط
-04كتاب مشجعي حىل جاسٍخ الجزائش في العصش الىسُط.
-05التُاساث السُاسُت والذًيُت وجأثيرها على هظم
-06جاسٍخ الجزائش في العصش الىسُط مً خالل املصادس.
-07التاسٍخ العسكشي للجزائش مً الفتح إلاسالمي إلى اللشن 16م
-08الحىاضش واملشاكز الثلافُت في الجزائش خالل العصش الىسُط.
-09مساهمت الجزائش في الحضاسة العشبُت إلاسالمُت.

ج-التاريخ الحديث
-10الحُاة الثلافُت في الجزائش خالل العهذ العثماوي
-11الذولت الجزائشٍت الحذًثت ومؤسساتها.

د-التاريخ املعاصر
 -12اللىاعذ الخلفُت للثىسة الجزائشٍت الجهت الششكُت1962 -1954-
-13آ ثاس السُاست الاستعماسٍت والاستُطاهُت في املجتمع الجزائشي ()1954-1830
-14الهجشة الجزائشٍت هحى أسوبا
-15الهجشة الجزائشٍت هحى املششق العشبي أثىاء الاحتالل
-16الجشائم الفشوسُت وإلابادة الجماعُت في الجزائش
-17العذوان الفشوس ي على الجزائش -الخلفُاث وألابعاد
-18ثىسة أول هىفمبر في صحافت حزب الاجحاد الذًملشاطي للبُان الجزائشي– جشٍذة
الجمهىسٍت الجزائشٍت همىرجا

 - 19استعمال ألاسلحت املحشمت دولُا طُلت العهذ الاستعماس الفشوس ي للجزائش
-20مىسىعت أعالم الجزائش خالل الفترة ( )1954-1830الجزء .I
 -21مىسىعت أعالم الجزائش أثىاء الثىسة ( )1962-1954الجزء .2
-22مىطللاث وأسس الحشكت الىطىُت (.)1954-1830
-23استراجُجُت العذو الفشوس ي لتصفُت الثىسة الجزائشٍت.
-24اللضُت الجزائشٍت أمام ألامم املتحذة 1962-1954
-25العالكاث ألامشٍكُت .1980-1954
- 26كتاب مشجعي عً الثىسة التحشٍشٍت 1962 -1954
-27ألاسالك الشائكت وحلىل ألالغام.
-28الذعم العشبي للثىسة الجزائشٍت
29- de la femme Algérienne dans la révolution 1954-1962
30 - Jeunesse, Sport et revendication Nationales Algérie1840-1862

برنامج

1022-1022

-1السُاست الفشوسُت في الجزائش إبان الحشب العاملُت واوعكاساتها على الجزائشٍين
-2التششَعاث العلاسٍت الاستعماسٍت وجأثيرها على املجتمع الجزائشي خالل اللشن
-3دوس الطشق الصىفُت في امللاومت الشعبُت خالل اللشن 19
-4املجتمع الجزائشي عشُت الاحتالل الفشوس ي 1830م
-5التعزًب ووسائله خالل الثىسة التحشٍشٍت 1962-1954
-6مميزاث وخصائص الىاكع الاجتماعي والاكتصادي للجزائش أثىاء الحشب العاملُت الثاهُت
()1945-1939
-7العالكاث الذولُت لثىسة التحشٍش الىطني مع دول أوسبا الغشبُت وأمشٍكا – ألابعاد
والاوعكاساث -

-8فلسفت امللاومت
-9اصالحاث ضذ الثىسة الجزائشٍتبين1954و 1962مذًيتا الجزائش و جڤشث همىرجا
-10الجزائشٍاث أثىاء حشب التحشٍش  /مىكف مماسساث ()1962-1945
-11الفكش السُاس ي عىذ عبذ الحمُذ بً بادٌس
-12التسلُح خالل الثىسة 1962-1954
-13الاستُطان الفشوس ي و جأثيراجه الاجتماعُت و الاكتصادًت و الثلافُت في مىطلت الحضىت
-14الىضال السُاس ي والجمعىي للىطىُين الجزائشٍين باملششق العشبي
-15الصحافت الجزائشٍت املكتىبت و باللغت الفشوسُت
-16التششَعاث املىظمت لالستُطان الاستعماسي في الجزائش وآثاسها على الجزائش
-17دوس الجزائش في جحشٍش افشٍلُا
-18اثاس معالم و مىاكف الامير عبذ اللادس

