جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس
استعمال زمن السداسي األول السنة األولى ماستر ـ السنة الجامعية 1912 - 2017
SEMESTRE1ماستر أكاديميEMPLOI DU TEMPS MASTER 1

السنة األولى ماستر تاريخ تخصص  :تاريخ الجزائر الحديث 1289 -1110

التوقيت
8H-30
10H

األحـــــد

االثنيـــــن

الثالثــــاء

األربعـــــاء

محاضرة القاعة 9

تطبيق القاعة 9

محاضرة قاعة 9

تطبيق قاعة 9

التحوالت الكبرى في غربي المتوسط و

التحوالت الكبرى في غربي المتوسط و

أ/د لونيسي إبراهيم

أ/د لونيسي إبراهيم

انعكاساته على بالد المغرب

10H
11.30 H

محاضرة قاعة 9

المؤسسة العسكرية البرية و البحرية
د/بوشنافي محمد

11.30 H
13 H

تطبيق قاعة 9

مصادر تاريخ الجزائر

انعكاساته على بالد المغرب

تطبيق قاعة 9

السياسات االستعمارية الفرنسية
في الجزائر خالل القرن 9/99
د /بلحاج محمد

تطبيق القاعة 9

د /الزين محمد

محاضرة فاعة 9

اإلدارة المركزية و المحلية في الجزائر
أ.ة /صحراوي عبد القادر

محاضرة قاعة 9

أ /جليل بن عتو

محاضرة القاعة 9

النظام السياسي و تطوره في الجزائر
أ.د /بلبراوات بن عتو

تطبيق فاعة 9

المؤسسة العسكرية البرية و البحرية

مصادر تاريخ الجزائر

تقنيات البحث التاريخي

محاضرة قاعة 9

محاضرة قاعة 9

تطبيق فاعة 9

تطبيق قاعة 9

د /عسال نورالدين

أ.د /مكجلي محمد

أوروبا الحديثة

د /الزين محمد

نظم الحكم في البلدان المغاربية

د /بلجة عبد القادر

تقنيات البحث التاريخي
د /بلجة عبد القادر

الخميــــس

اإلدارة المركزية و المحلية في الجزائر

النظام السياسي و تطوره في الجزائر

د/بوشنافي محمد

13H
14 H30

 -السداسي األول

أ.د /بلبراوات بن عتو

نصوص اللغة الفرنسية
أ.ة /شريفي مارية

14 H 30
16H

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس-
استعمال زمن السداسي األول السنة األولى ماستر تاريخ وحضارة المغرب األوسط ـ السنة الجامعية 1912 - 1912
 1SEMESTREماستر أكاديمي EMPLOI DU TEMPS- MASTER 1-HISTOIRE de L’Ouest Islamique au Moyen Age

السنة األولى ماستر تخصص :تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط
األحد

االثنين

– 8H-30
10H

محاضرة القاعة 6
الحركات المذهبية في الغرب اإلسالمي
أ.ة /سكاكو مريم

 -محاضرة –القاعة2

التاريخ السياسي للمغرب
أ.د /بلعربي خالد

-10H
11.30 H

تطبيق فاعة 10
الحركات المذهبية.....
أ.ة /سكاكو مريم

تطبيق :قاعة 2
التاريخ السياسي للمغرب
أ.د /بلعربي خالد

11.30 H
13 H

محاضرة القاعة 10
مصادر تاريخ الغرب اإلسالمي
د /الزين محمد

محاضرة القاعة 2
األنثروبولوجيا و التاريخ
أ.د /بلعربي خالد

محاضرة القاعة 19
النشاط الفالحي
أ /حساين عبد الكريم

13H
14 H30

تطبيق قاعة 10
مصادر تاريخ الغرب اإلسالمي
د /الزين محمد

محاضرة القاعة 0
تاريخ العلوم في الغرب اإلسالمي
أ.د /شخوم سعدي

تطبيق قاعة 19
النشاط الفالحي
أ /حساين عبد الكريم

2

السبت

السبت

 السداسي األولاألربعاء

الثالثاء

محاضرة قاعة8
مدارس و مناهج البحث التاريخي
أ.د /هاليلي حنيفي

محاضرة القاعة11
العمران و المراكز الحضارية
د.ة /بوتشيش

تطبيق قاعة 11
مدارس و مناهج البحث التاريخي
أ.د /هاليلي حنيفي

تطبيق قاعة 1
تاريخ العلوم في الغرب اإلسالمي
أ.د /شخوم سعدي

14 H 30
16H

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

تطبيق قاعة 1

نصوص اللغة الفرنسية
أ.ة /شريفي مارية

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس-
استعمال زمن السداسي األول السنة األولى ماستر السنة الجامعية 1912 - 1912
 1SEMESTREماستر أكاديمي EMPLOI DU TEMPS- MASTER 1-HISTOIRE DE la Résistance et du Mouvement National
السنة األولى ماستر تخصص :تاريخ المقاومة و الحركة الوطنية الجزائرية  -السداسي األول
التوقيت
– 8H-30
10H

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

محاضرة القاعة 6

محاضرة القاعة 6
السياسة االستعمارية الفرنسية
في الجزائر
د /زايدي عز الدين

تطبيق قاعة 6

تطبيق قاعة 11

المدارس التاريخية

الحملة العسكرية الفرنسية
على الجزائر – -1289
د /سحولي البشير

أ.د /ولد النبية كريم
-10H
11.30 H

تطبيق القاعة 6
السياسة االستعمارية الفرنسية
في الجزائر

محاضرة القاعة 6
الحملة العسكرية الفرنسية
على الجزائر – -1289
أ.د /لونيسي إبراهيم

محاضرة فاعة 6
الموقف الدولي من االحتالل
الفرنسي للجزائر
د /تيزي ميلود

الموقف الدولي من االحتالل
الفرنسي للجزائر
د.ة /الوافي سمية
تطبيق القاعة 6
نصوص اللغة الفرنسية
أ.ة /شريفي مارية

د.ة /علوان أمال
11.30 H
13 H

تطبيق قاعة 6
المقاومة الوطنية العسكرية
خالل القرن  10م
د /شقرون الجياللي

تطبيق قاعة 6
مصادر تاريخ المقاومة الوطنية
خالل القرن 10م
د /بلحاج محمد

محاضرة فاعة 6
مصادر تاريخ المقاومة الوطنية
خالل القرن 10م
د.ة /قنون حياة

13H
14 H30

14 H 30
16H

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

محاضرة القاعة 6
المقاومة الوطنية العسكرية
خالل القرن  10م
د /لعوج لصرالدين

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس-
استعمال زمن ـ السنة الجامعية  1912-2017السنة األولى ماستر تخصص :اتصال و عالقات عامة  -السداسي األول

التوقيت
10H –8H-30

األحد
تط :إدارة العالقات العامة

االثنين
تط :إبستمولوجيا علوم ال‘عالم و االتصال
ف 1ق  /11أ /قاسمي

األربعاء

الثالثاء

محاضرة A4

تط :االتصال و التسويق العمومي
ف /1ثق ........11د /رقيق

ف /1ق..............11أ /بلحميتي

تط :المقاربات الكيفية و الكمية
ف /1ق ............11أ /جلطي
11.30 H- 10H

تط :المقاربات الكيفية و الكمية
ف 1ق  / 11أ /جلطي

تشريعات العمل
تط :تقييم الرأي العام
ف 1ق11

تط :االتجاهات الحديثة في.....
ف /1ق ...........11أ.ة /حاج أحمد

أ /عشاش
محاضرة

مدرج

إبستمولوجيا علوم ال‘عالم و االتصال
أ /قاسمي إبراهيم

تط  :إدارة العالقات العامة
ف /1ق  ...... 11أ /بلحميتي
11.30-13H

محاضرة A4
المقاربات الكيفية و الكمية
أ /جلطي مصطفى

14 H30- 13

تط  :االتجاهات الحديثة في
ف/91ق /.......11 .أ.ة /حاج أحمد

تط :نصوص اللغة الفرنسية
ف / 1ق ........11أ.ة /شريفي

محاضرة مددرج ...........
تط :تقييم الرأي العام
ف 1ق  /11أ /عشاش

محاضرة A1
االتصال و التسويق العمومي

االتجاهات الحديثة في العالقات العامة

تط :إبستمولوجيا علوم ال‘عالم و االتصال
ف 1ق11
أ /قاسمي

محاضرة A4
محاضرة مددرج (...........مح)
إدارة العالقات العامة

أ /بلحميتي محمد

د /يصرف حاج

تقييم الرأي العام

أ.ة /حاج أحمد كريمة

د /رقيق عبد الكريم

تط :نصوص اللغة الفرنسية

ف / 1ق /11أ.ة /شريفي مارية
تط  :االتصال و التسويق العمومي

 /ف /1ق 11
د /رقيق
محاضرة A3
البالغة و االتصال( مح)
أ /مغتات لعجال

أ /عشاش نورين

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

الخميس

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس
استعمال زمن السنة الثانية ماستر ـ السداسي الثالث  -السنة الجامعية 1912 -1912
SEMESTRE 3ماستير أكاديميEMPLOI DU TEMPS MASTER 2

السنة الثانية ماستير تاريخ تخصص :التاريخ االجتماعي و االقتصادي للجزائر خالل الفترة الحديثة و المعاصرة

التوقيت

السبــــــت

األحـــــد

8H-30
10H

محاضرة /القاعة 19
الثورة الجزائرية
أ/د .مجاود محمد

10H
11.30 H

محاضرة /القاعة19
انتروبولوجيا الجزائر و المغرب العربي
أ .د/مكحلي

11.30 H
13 H

تطبيق القاعة /19
الثورة الجزائرية
د /تيزي ميلود

االثنيـــــن
محاضرة /القاعة 19
دراسات نقدية للكتابات التاريخية
د/ولد النبيه كريم
تطبيق القاعة /19
إعالم إلى
أ/طيبي محمد أمين

 -السداسي الثالث

الثالثــــاء

األربعـــــاء

تطبيق القاعة /19
دراسات نقدية للكتابات التاريخية
د.ة /قنون حياة

تطبيق القاعة /19
الثورة الجزائرية ومكانتها بين
ثورات العالم
د /عسال نورالدين
تطبيق القاعة 19
الثورة الجزائرية و مكانتها
بين ثورات العالم

محاضرة /القاعة 19
انتروبولوجيا الجزائر و المغرب العربي
د.ة /بختاوي خديجة

د /عسال

13H
14 H30

تطبيق القاعة /19

تطبيق القاعة /19

سوسيولوجية الثورة الجزائرية
د /لعوج لصرالدين

نصوص فرنسية
ا.ة/شريفي مارية

تطبيق القاعة 19

سوسيولوجية الثورة الجزائرية
د /لعوج نصرالدين

14 H 30
16H

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس -
استعمال زمن السداسي الثالث السنة الثانية ماستر تاريخ وحضارة المغرب األوسط ـ السنة الجامعية 1912 - 2017
 3SEMESTREماستر أكاديمي -HITOIRE ET CIVILISATION DU MAGRHEB 2 EMPLOI DU TEMPS- MASTER

2
– 8H-30
10H

السبـــــت

السنة الثانية ماستر تاريخ تخصص :تاريخ وحضارة المغرب األوسط
االثنيـــــن
األحـــــــد
 -محاضرة –القاعة92

الحركة الحضارية و العمرانية بالمغرب
األوسط في العهد الموحدي و الزياني
أ /حساين عبد الكريم
-10H
11.30 H

د/شخوم سعدي
تطبيق القاعة 92

تطبيق /القاعة 92

الحركة الحضارية و العمرانية بالمغرب
األوسط في العهد الموحدي و الزياني
أ /حساين عبد الكريم
11.30 H
13 H

محاضرة القاعة 92
منهجية تحقيق المخطوطات

منهجية تحقيق مخطوطات

د /شخوم سعدي

 السداسي الثالثالثالثـــاء
محاضرة القاعة 92
دراسة مصادر تاريخ المغرب
األوسط
في الوسيط
أ.د/بوشنافي محمد
تطبيق القاعة 92
دراسة مصادر تاريخ المغرب
األوسط في الوسيط
أ.د /بوشنافي محمد

 محاضرة –القاعة 92الحركة السياسية و الفكرية
خالل العهد الموحدي و الزياني

نصوص باللغة فرنسية

تطبيق القاعة 92
الحركة السياسية و الفكرية
خالل العهد الموحدي الزياني

أ.د -بلعربي خالد

د.ة /شريفي مارية

أ /بزوجي وليد

محاضرة القاعة 92

13H
14 H30

14 H 30
16H

تنبيه : 1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم.1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

األربعـــــاء

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس-
 1SEMESTREماستير أكاديميEMPLOI DU TEMPS- MASTER 1-HISTOIRE DE LA COLONISATION ET DECOLONISATION
السنة الثانية ماستر تخصص :تاريخ االستعمار و التحرر  -السداسي الثالث 1912 -1912
2

السبت

األحد

– 8H-30

تطبيق القاعة 1
مصادر البحث و األرشيف
أ.د./ولد النبيه عبد الكريم
10H
-10H

تطبيق قاعة 1
النظام الدولي الجديد و .......
د /زايدي عزالدين

11.30 H

11.30 H

محاضرة قاعة 1
النظام الدولي الجديد و العولمة

االثنين

الثالثاء

األربعاء

محاضرة القاعة 1
الحركات التحررية
في الوطن العربي

محاضرة القاعة 1

تطبيق القاعة 18
الدولة و المجتمع ما بعد االستعمار

منهج البحث التاريخي و تقنياته

د.ة /علوان أمال

أ.د /بن حويدقة علي

تطبيق القاعة 1
الحركات التحررية
في الوطن العربي

تطبيق القاعة 1
منهج البحث التاريخي و تقنياته

د.ة /علوان أمال

أ.د /بن حويدقة علي

محاضرة القاعة 1
الثورة التحريرية و مكانتها بين ثورات العالم
د /بلحاج محمد

محاضرة القاعة 1
الدولة و المجتمع ما بعد االستعمار
د /شقرون الجياللي

د /األحمر قادة
تطبيق القاعة 1
جغرافية سياسية
د.ة /الوافي سمية

13 H

أ.د /مكحلي محمد
تطبيق قاعة 11
الثورة التحريرية و مكانتها بين....

13H

تطبيق قاعة 11
لغة فرنسية

14 H30

د /بلحاج محمد
د.ة /شريفي مارية
تنبيه: 1
تبعا
للتعليمة
تنبيه :1

14 H 30

16H

تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم . 1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس و التعليم

رئيس القسم

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس-
استعمال زمن السداسي األول السنة الثانية ماستر اتصال و صحافة مكتوبة ـ السنة الجامعية 1912-2017

التوقيت

السبت

األحد

السنة الثانية ماستر تخصص  :صحافة مكتوبة  -السداسي الثالث
الثالثاء
االثنين

8H-30

تط :صحافة متخصصة
ف/91ق ................18أ /.بوخبزة محمد

محاضرة قاعة 11
سيميولوجيا الصورة

10-00H

تط  :تصميم الحمالت اإلعالمية
ف / 1ق ........11أ/

أ.ة /حاج أحمد كريمة

- 10H

محاضرة

تط :تصميم الحمالت .......
ف /1ق...............11أ/

قاعة 11

األربعاء
محاضرة قاعة 11
اقتصاديات المؤسسات اإلعالمية
أ/ /مغتات لعجال

محاضرة قاعة 91
ملتقى القضايا الراهنة
د /شقرون الجياللي

تط  :اقتصاديات المؤسسات....
ف ....1ق  11أ /مغتات لعجال

تط  :لغة فرنسية.......
ف/91ق  /18أ.ة /كبير

نقد الصحيفة
أ /جلطي مصطفى
11.30 H

تط :صحافة متخصصة
ف / 1ق..............16أ /.بوخبزة محمد

11-30
محاضرة
13-00H

تط :االتصال السياسي
ف......1ق  ...........16أ /رزين محمد

قاعة 16

اإلخراج الصحفي و إعداد الصحيفة
أ./بوخبزة محمد

تط  :نقد الصحيفة
ف ....1ق  18أ /جلطي

تط  :لغة فرنسية
ف/91قاعة  //..........18أ.ة /كبير

تط :االتصال السياسي
ف......1ق  ................11أ /رزين محمد

تط :سيميولوجيا الصورة
ف......1ق .............11أ/لحاج أحمد
تط :اقتصاديات المؤسسات....
ف....1ق  .....................16أ /مغتات لعجال

13-00 H

محاضرة

قاعة 11

صحافة متخصصة

تط  :سيميولوجيا الصورة
ف ....1ق .......18أ /لحاج أحمد

محاضرة

قاعة 11

الخطاب اإلعالمي المكتوب
أ/رزين محمد
14-30 H

تط :نقد الصحيفة
ف......1ق  ................11أ /جلطي

أ /عشاش نورين

14 H 30
16-00 H

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

جامعة الجياللي ليابس – كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية – سيدي بلعباس-
استعمال زمن السداسي األول السنة األولى ماستر علم األرشيف ـ السنة الجامعية 1912-2017

التوقيت
8H-30

األحد
محاضرة قاعة 12
تسويق الوثائق األرشيفية

السنة األولى ماستر تخصص :علم األرشيف  -السداسي األول
األربعاء
الثالثاء
االثنين
محاضرة قاعة 12
تيارات و مبادىء علم األرشيف

محاضرة قاعة 12

تطبيق قاعة 12
12
استراتيجيات تنظيم و تسيير مصلحة األرشيف

البحث البيبليوغرافي اآللي
10-00H

أ.ة /عنتر جوهر

أ /بن عراج عمر

تطبيق قاعة 12

تطبيق قاعة 12

استراتيجيات تنظيم و تسيير مصلحة
األرشيف

تيارات و مبادىء علم األرشيف

أ.ة /عنتر جوهر

- 10H

أ /بن عراج عمر
11.30 H

تطبيق قاعة 12
البحث البيبليوغرافي األلي
أ.ة /عنتر جوهر

الخميس

د /بن حامد عبد القادر

تطبيق قاعة 12

محاضرة قاعة 12

نصوص باللغة الفرنسية

االتصال المؤسساتي

أ.ة /شريفي مارية

أ /عشاش نورين

د /بن حامد عبد القادر

11-30

تطبيق قاعة 12
تسويق الوثائق األرشيفية

13-00H

أ.ة /عنتر جوهر

13-00 H

محاضرة قاعة 12

حاضرة قاعة 12
تاريخ المؤسسات اإلدارية الجزائرية
د /بن حامد عبد القادر

تقنيات حفظ األرشيف
أ /بن شعيب الحاج

محاضرة قاعة 12
إدارة و معالجة األرشيف الجاري و الوسيط
أ.ة /بوزارة أحالم

تطبيق قاعة 12
إدارة و معالجة األرشيف الجاري و الوسيط
أ.ة /بوزارة أحالم

14-30 H
14 H 30
16-00 H

تطبيق قاعة 12
تقنيات حفظ األرشيف
أ /بن شعيب الحاج

تنبيه : 1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1912/90/11و الحصص التطبيقية يوم . 1912/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

