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

اجلامعية 2018 -2017
:
الضية

ماصرت الضداصي الجاىي
/
جدول امتخاىات الضية األوىل
ختضط تاريذ اجلشائز احلديح 1830 -1519
:
التاريذ

التوقيت

املكياظ

األصاتذة(ة)

املدرج/الكاعة

2018/05/12

10:00 -08:30

اجلشائزية املػاربية واملغزقية
العالقات

يوسع طلبة

لوىيضي إبزاٍيه

2018/05/13

10:00 -08:30

دراصة أرعيف تاريذ اجلشائز احلديح

الدفعة على

الشيً ذلند

2018/05/14

14:00 -12:30

العالقات اجلشائزية -األوربية 1

2018/05/15

10:00 -08:30

اجملتنع اجلشائزي وفعالياتُ1

2018/05/16

14:00 -12:30

تاريذ اجلشائز االقتضادي

بوعيايف ذلند

2018/05/17

10:00 -08:30

التواصل احلضاري بني اجلشائز والعامل العزبي واإلصالمي

مهخلي ذلند

2018/05/20

14:00 -12:30

قضايا يف التاريذ اجلشائز العجناىي

بلجة عبد الكادر

رقه
الكاعات :
8 -7

بلرباوات بً عتو
صخزاوي عبد الكادر

مالحظة..................................................................................... :
صيدي بلعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضه

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

اجلامعية 2018 -2017
:
الضية

ماصرت الضداصي الجاىي
/
جدول امتخاىات الضية األوىل
ختضط تاريذ الػزب اإلصالمي يف العضز الوصيط
:
التاريذ

التوقيت

املدرج/الكاعة

املكياظ

األصاتذة(ة)

2018/05/12

10:00 -08:30

التاريذ الضياصي لألىدلط

م06

بلعزبي خالد

2018/05/13

10:00 -08:30

عله املدطوط العزبي

م06

الشيً ذلند

2018/05/14

14:00 -12:30

عالقات الػزب اإلصالمي مع الضوداٌ الػزبي

م06

عدوو صعدي

2018/05/15

10:00 -08:30

تكييات البخح التارخيي

م06

ٍاليلي حييفي

2018/05/16

14:00 -12:30

اليغاط احلزيف والتجاري

م06

حضايً عبد الهزيه

2018/05/17

10:00 -08:30

تاريذ اليظه يف الػزب اإلصالمي

م06

يطو فتيخة

2018/05/20

14:00 -12:30

دلتنع الػزب اإلصالمي

م06

صهانو مزيه

مالحظة..................................................................................... :
صيدي بلعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضه

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

اجلامعية 2018 -2017
:
الضية

ماصرت الضداصي الجاىي
/
جدول امتخاىات الضية األوىل
ختضط تاريذ املكاومة واحلزنة الوطيية اجلشائزية
:
التاريذ

التوقيت

املكياظ

األصاتذ(ة)

املدرج/الكاعة

2018/05/12

10:00 -08:30

املكاومة الجكافية لالصتعنار الفزىضي خالل م20و

يوسع طلبة

دلاود ذلند

2018/05/13

10:00 -08:30

الضياصة االصتعنارية يف اجلشائز خالل احلهه املدىي

الدفعة على

لوىيضي إبزاٍيه

2018/05/14

14:00 -12:30

20و
املكاومة الضياصية وبوادر احلزنة الوطيية مع مطلع م

2018/05/15

10:00 -08:30

قزاءة ىكدية يف ىضوظ وأدبيات احلزنة الوطيية

2018/05/16

الفهزية . .
الضياصية .و . . .
االجتاٍات . . .
. . . . 14:00 -12:30

إىل غاية ٌ ح.ع.2

رقه
الكاعات :
10 -9

تيشي ميلود
ولد اليبيُ نزيه

علواٌ أمال

2018/05/17

10:00 -08:30

البعد الوحدوي املػاربي للخزنة الوطيية اجلشائزية

خبتاوي خدجية

2018/05/20

14:00 -12:30

حلكة البخح

بً حويدقة علي

2018/05/21

10:00 -08:30

وصائط اتضال

األمحز قادة

مالحظة..................................................................................... :
صيدي بلعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضه

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

اجلامعية 2018 -2017
:
الضية

ماصرت الضداصي الجاىي
/
جدول امتخاىات الضية األوىل
ختضط اتضال وعالقات عامة
:
التاريذ

التوقيت

2018/05/12

10:00 -08:30

التدطيط يف العالقات العامة

2018/05/13

10:00 -08:30

تضنيه احلنالت

2018/05/14

14:00 -12:30

املكاربات الهيفية والهنية2

قامسي إبزاٍيه

2018/05/15

10:00 -08:30

االتضال االقياعي و احلجاجي

حاج أمحد نزمية

2018/05/16

14:00 -12:30

ابضتومولوجيا علوو اإلعالو واالتضال2

جلطي مضطفى

2018/05/17

10:00 -08:30

تهيولوجيا االتضال والفضاء العنومي

يضزف حاج

2018/05/20

14:00 -12:30

مَارات االتضال يف العالقات العامة

مػتات لعجال

10:00 -08:30

ملتكى امليَجية

عغاش ىوريً

2018/05/21

املكياظ

املدرج/الكاعة
يوسع طلبة الدفعة على
رقه 5 -4 -3
الكاعات :

األصاتذ(ة)
بلخنييت ذلند
بً دبلة قويدر

مالحظة :صوف يته تعليل الكوائه يف حييَا.
صيدي بلعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضه

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

اجلامعية 2018 -2017
:
الضية

ماصرت الضداصي الجاىي
/
جدول امتخاىات الضية األوىل
ختضط عله األرعيف
:
التاريذ

التوقيت

املدرج/الكاعة

املكياظ

األصاتذ(ة)

2018/05/12

10:00 -08:30

واجملتنع العالقات والتخوالت
:
األرعيف

يوسع طلبة

بً عزاج عنز

2018/05/13

10:00 -08:30

إدارة ومعاجلة األرعيف اليَائي

الدفعة على

بوسارة أحالو

2018/05/14

14:00 -12:30

الزقنية واألرعفة االلهرتوىية

الكاعات رقه:

2018/05/15

10:00 -08:30

معايري األرعيف

2018/05/16

14:00 -12:30

أمتتة اخلدمات األرعيفية

عباظ قويدر

2018/05/17

10:00 -08:30

احمليط التغزيعي والكاىوىي يف إدارة الوثائل األرعيفية

طلخة ىورة

2018/05/20

14:00 -12:30

تكييات االتضال

طييب ذلند أمني

10:00 -08:30

واألرعيف اخلدمات والتطبيكات
:
االىرتىيت

خزيف خليضة

2018/05/21

2 -1

عيرت جوٍز

بً حامد عبد الكادر

مالحظة..................................................................................... :
صيدي بلعباظ :يف 2018/05/02
رئـيط الكضه

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

.

.
.

(
.

)
(

الربيد االلكرتوني:
)

املوقع االلكرتوني:

