اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جياللي ليابض – شيدي بلعباط

Université DJILLALI LIABES-Sidi Bel Abbés

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

قصم العلوم اإلنصانية

Département des Sciences Humaines

اجلاوعية 2018 -2017
:
الضٍة

وغرتك الضداصي الجاٌي
/
جدوه اوتخاٌات الضٍة األوىل جدع
وَ الفرتة املىتدة وَ  12إىل  21واي 2018
املكياظ

املدرج/الكاعة

أصاتذة املكياظ

التاريخ

التوقيت

2018/05/12

10:00 -08:30

اإلعالً 2.
.
ودخن إىل وصائن

2018/05/13

10:00 -08:30

تاريخ اجلشائز املعاؽز 2

2018/05/14

14:00 -12:30

ودخن تاريخ احلضارات 2

2018/05/15

10:00 -08:30

ودخن إىل عمي اآلثار 2

2018/05/16

14:00 -12:30

وٍاِج و ودارظ البخح 2

بمجة د./ة بوصعيد
/د +

2018/05/17

10:00 -08:30

تٍظيي و تضيري أٌظىة املعمووات

/د بَ حاود عبد الكادر

2018/05/20

14:00 -12:30

وذاِب فمضفية نربى

 /أ صهزاُ وؾطفى

2018/05/21

10:00 -08:30

ودخن إىل دلتىع املعمووات 2

 /أ عغاؼ ٌوريَ

د./ة ريػي أمساء

/د صخولي بغري
أ/.د بَ حويدقة عمي
/ .أ عٍاوي ذلىد

الفوج  1عمى املدرج 1 .و األفواج  2و  3عمى املدرج  2 .و الفوج  4عمى املدرج 3 .و الفوج 5
والحظة :يتي توسيع :
عمى املدرج 4 .و يتي توسيع األفواج  6و  7عمى املدرج 5 .و الفوج  8عمى املدرج 6 .احرتاً ِذا التوسيع ضزوري.

صيدي بمعباظ :يف 2018/05 /02
رئـيط الكضي

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية ،ص.ب  89شيدي بلعباط  ،22000اجلسائر
اهلاتف:
الفاكض:

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جياللي ليابض – شيدي بلعباط

Université DJILLALI LIABES-Sidi Bel Abbés

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

قصم العلوم اإلنصانية

Département des Sciences Humaines

اجلاوعية 2018 -2017
:
الضٍة

جدوه اوتخاٌات الضٍة الجاٌية تاريخ/

الضداصي الزابع

وَ الفرتة املىتدة وَ  12إىل  22واي 2018
التاريخ

التوقيت

املدرج/الكاعة

املكياظ

أصاتذة املكياظ

2018/05/12

12:00 -10.30

وٍّجية و تكٍيات البخح2

فA1 -1

أ,/ة يطو فتيخة

2018/05/13

12:00 -10:30

تاريخ حضارات املػزب الكديي2

فA2 -2

أ/.د ؽخزاوي عبد الكادر

2018/05/14

16:00 -14:30

جػزافية بغزية

فA3 -3

2018/05/15

12:00 -10.30

تاريخ و حضارة املػزب اإلصالوي

د./ة بوتغيػ أويٍة

2018/05/16

16:00 -14:30

تاريخ اجلشائز احلديح م19 -16

/د لعوج لؾزالديَ

2018/05/17

12:00 -10.30

العامل العزبي املعاؽز

/د غزبي ذلىد

2018/05/20

16:00 -14:30

تاريخ اجلشائز الجكايف احلديح و املعاؽز

/د بوٍِد خالد

2018/05/21

12:00 -10.30

الٍّضة األوروبية احلديجة

2018/05/22

14:
00 -12.
30

وؾادر تاريخ اجلشائز

 /أ جمين بَ عتو

د./ة لوايف مسية
/د غزبي ذلىد

والحظة....................................................................................................... :
صيدي بمعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضي

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية ،ص.ب  89شيدي بلعباط  ،22000اجلسائر
اهلاتف:
الفاكض:

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جياللي ليابض – شيدي بلعباط

Université DJILLALI LIABES-Sidi Bel Abbés

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

قصم العلوم اإلنصانية

Département des Sciences Humaines

اجلاوعية 2018 -2017
:
الضٍة

جدوه اوتخاٌات الضٍة الجاٌية إعالً و اتؾاه/

الضداصي الزابع

وَ الفرتة املىتدة وَ  12إىل  20واي 2018
التاريخ

التوقيت

املكياظ

املدرج/الكاعة

أصاتذة املكياظ
/د رقيل عبد الهزيي

2018/05/12

12:00 -10.30

فٍيات التخزيز اإلعالوي و التمفشي

فA4 -1

2018/05/13

12:00 -10.30

ودخن إىل عموً اإلعالً و االتؾاه2

فA5 -2

د./ة وجدي وصيمة

2018/05/14

16:00 -14:30

تهٍولوجيا اإلعالً و االتؾاه

فA6 -3

أ./ة لكزع أويٍة

2018/05/15

12:00 -10.30

عموً 2.
وٍاِج و تكٍيات البخح يف . .

 /أ بمخىييت ذلىد

2018/05/16

16:00 -14:30

الكضايا الدولية املعاؽزة

 /أ بَ دبمة قويدر

2018/05/17

12:00 -10.30

ودخن لمعموً الكاٌوٌية

2018/05/20

16:00 -14:30

تغزيعات إعالوية

د./ة طمخة ٌورة
/د حاج يؾزف

والحظة..................................................................................... :
صيدي بمعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضي

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية ،ص.ب  89شيدي بلعباط  ،22000اجلسائر
اهلاتف:
الفاكض:

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جياللي ليابض – شيدي بلعباط

Université DJILLALI LIABES-Sidi Bel Abbés

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

قصم العلوم اإلنصانية

Département des Sciences Humaines

اجلاوعية 2018 -2017
:
الضٍة

جدوه اوتخاٌات الضٍة الجاٌية عمي املهتبات/

الضداصي الزابع

وَ الفرتة املىتدة وَ  12إىل  21واي 2018
التاريخ

التوقيت

2018/05/12

12:00 -10.30

2018/05/13

12:
00 -10:
30

2018/05/14

16:
00 -14.
30

2018/05/15

12:
00 -10:
30

2018/05/16

16:
00 -14.
30

2018/05/17

12:
00 -10:
30

2018/05/20

16:
00 -14.
30

املدرج/الكاعة

املكياظ

أصاتذة املكياظ

2
3 2 1

2
2

والحظة..................................................................................... :
صيدي بمعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضي

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية ،ص.ب  89شيدي بلعباط  ،22000اجلسائر
اهلاتف:
الفاكض:

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جياللي ليابض – شيدي بلعباط

Université DJILLALI LIABES-Sidi Bel Abbés

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

قصم العلوم اإلنصانية

Département des Sciences Humaines

اجلاوعية 2018 -2017
:
الضٍة

جدوه اوتخاٌات الضٍة الجالجة تاريخ/

الضداصي الضادظ

وَ الفرتة املىتدة وَ  12إىل  21واي 2018
التاريخ

التوقيت

املكياظ

املدرج/الكاعة

أصاتذة املكياظ

2018/05/12

12:00 -10.30

االصتعىار و حزنات التخزر.....2

يوسع طمبة

/د سايدي عشالديَ

2018/05/13

12:00 -10:30

تاريخ الجورة التخزيزية1962 -1954

الدفعة عمى

/د تيشي ويمود

2018/05/14

16:00 -14:30

تاريخ الٍظي الضياصية1980 -1945

رقي
الكاعات :

2018/05/15

12:00 -10:30

وا قبن التاريخ الغىاه اإلفزيكي

2018/05/16

16:00 -14:30

املغزم اإلصالوي ....2

2018/05/17

12:00 -10:30

جػزافية تارخيية.

2018/05/20

16:00 -14:30

املخدرات و اجملتىع.

2018/05/21

12:00 -10:30

عمي اخلزائط

/د عكزوُ اجلياللي

 9 -8 -7 -6أ/.د بمرباوات بَ عتو
و صوف تعمل  /أ جمين بَ عتو
الكوائي يف
حيٍّا.

/د األمحز قادة

/د رفاظ ذلىد
/د دمحاٌي عىز

والحظة..................................................................................... :
صيدي بمعباظ :يف 2017/05/02
رئـيط الكضي

اجلاوعية 2018 -2017
:
الضٍة
كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية ،ص.ب  89شيدي بلعباط  ،22000اجلسائر
اهلاتف:
الفاكض:

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جياللي ليابض – شيدي بلعباط

Université DJILLALI LIABES-Sidi Bel Abbés

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

قصم العلوم اإلنصانية

Département des Sciences Humaines

جدوه اوتخاٌات الضٍة الجالجة اتؾاه/

الضداصي الضادظ

وَ الفرتة املىتدة وَ  12إىل  21واي 2018
التاريخ

التوقيت

املكياظ

املدرج/الكاعة

أصاتذة املكياظ

2018/05/12

12:00 -10:30

ٌظزيات اإلعالً و االتؾاه...2

يوسع طمبة الدفعة  /أ رسيَ ذلىد

2018/05/13

12:
00 -10:
30

العاوة .
العالقات . .
.

رقي
عمى الكاعات "

2018/05/14

16:
00 -14:
30

التضويل و اإلعّار

-12 -11 -10

2018/05/15

12:
00 -10:
30

االتؾاه التٍظيىي

-14 -13

2018/05/16

16:
00 -14:
30

ومتكى املٍّجية 2

و صوف تعمل

2018/05/17

12:00 -10:30

تكٍيات االتؾاه

2018/05/20

16:00 -14:30

اجملتىع. .
املخدرات .و . .
.

2018/05/21

وذنزة . .
إجناس. . .
. . 12.00 -10.30

د./ة حلاج أمحد نزمية
 /أ وػتات لعجاه
 /أ قامسي إبزاِيي
أويٍة  .أ جمطي
أ./ة لكزع +

الكوائي يف حيٍّا / .أ جمطي وؾطفى
/د دباب بووديَ
رقيل  /أ بوسياُ
+
/د

والحظة..................................................................................... :
صيدي بمعباظ :يف 2017/05/02
رئـيط الكضي

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية ،ص.ب  89شيدي بلعباط  ،22000اجلسائر
اهلاتف:
الفاكض:

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جياللي ليابض – شيدي بلعباط

Université DJILLALI LIABES-Sidi Bel Abbés

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

قصم العلوم اإلنصانية

Département des Sciences Humaines

اجلاوعية 2018 -2017
:
الضٍة

جدوه اوتخاٌات الضٍة الجالجة عمي املهتبات/

الضداصي الضادظ

وَ الفرتة املىتدة وَ  12إىل  21واي 2018
التاريخ

التوقيت

2018/05/12

املكياظ

اجملىوعات . . .
تٍىية. . . .
صياصة .
. . . . 12:00
.
-10:30

2018/05/13

12:00 -10:30

الربدليات الوثائكية

2018/05/14

16:00 -14:30

املعمووات . .
أٌظىة . . .
تكييي . .
. .

2018/05/15

12:00 -10:30

أٌواعّا . .
بهن . .
التأليف . .
.
الٍغز و حكوم

2018/05/16

16:00 -14:30

إدارة املخاطز يف أٌظىة املعمووات

2018/05/17

12:00 -10:30

املخدرات .
اجملتىع و . .

2018/05/20

16:00 -14:30

املعمووات .
تطبيكات الزقىٍة يف أٌظىة . .

2018/05/21

12.00 -10.30

املهتبات الزقىية

املدرج/الكاعة

أصاتذة املكياظ

يوسع طمبة

 /أ بَ عزاج عىز

الدفعة عمى

أ./ة عٍرت جوِز

الكاعات رقي/ :د بَ حاود عبد الكادر
5 -4
و صوف تعمل
الكوائي يف
حيٍّا.

 /أ ٌاؽزي ذلىد
أ./ة عوقي ٌضيىة
/د بمعوج لطفي
أ./ة بوسارة أحالً
د./ة خزيف حؾيمة

والحظة..................................................................................... :
صيدي بمعباظ :يف 2017/05/02
رئـيط الكضي

كلية العلوم اإلنصانية و االجتماعية ،ص.ب  89شيدي بلعباط  ،22000اجلسائر
اهلاتف:
الفاكض:

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

