ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
اﻻثنين
اﻷحد
التوﻗيت

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
استعمال الزمن للسنة الثانية علﻢ اﻻﺟتماع )ل م د(
اﻷربعاء
الثﻼثاء

السنة الجامعية 2019 -2018
]السداسي الثالث[
الخميس

10:0008:30

المشكﻼت اﻻﺟتماعية
أ.سهالي ف 01ق31

المشكﻼت اﻻﺟتماعية
أ.سهالي ف 02ق31

النظريات السوسيولوﺟية
أ.ﻗدوسي ف 01ق31

علﻢ النفس اﻻﺟتماعي
)محاضرة( مدرج  04أ.مهيدة وهيبة

11:3010:00

ميادين علﻢ اﻻﺟتماع
)محاضرة( مدرج 04
أ.سليماني سليمان

المشكﻼت اﻻﺟتماعية )محاضرة(
مدرج  04أ.سهالي ﷴ

النظريات السوسيولوﺟية
الحديثة  01أ.ﻗدوسي
)محاضرة( مدرج 04

منهجية البحث 01
أ.بوعناني ف 01ق31

13:0011:30

14:3013:00

16:0014:30

ميادين علﻢ اﻻﺟتماع
أ.سليماني ف 02ق31
احصاء استدﻻلي ورياضي 01
أ.اوطالب ف 01ق33
لغة اﺟنبية أ .محدادي
ف 01ق 31
احصاء استدﻻلي ورياضي 01
أ.اوطالب ف 2ق33
لغة اﺟنبية أ .محدادي
ف 02ق 31

16:0017:30

ميادين علﻢ اﻻﺟتماع
أ.سليماني ف 01ق31

القضايا الدولية الراهنة
أ.مكي ف 02ق 31

القضايا الدولية الراهنة
)محاضرة( مدرج 04
أ .مكي القاضي
القضايا الدولية الراهنة
أ .مكي ف 01ق 31

اخر ﺗعديل يوم 2018/06/30

النظريات السوسيولوﺟية
أ.ﻗدوسي ف 02ق31

التغير اﻻﺟتماعي 01
أ.بليفة ف 01ق31

التغير اﻻﺟتماعي 01
)محاضرة( مدرج 04
أ.بليفة ميلود
التغير اﻻﺟتماعي 01
أ.بليفة ف 02ق31

ع /رئيس القسﻢ:

منهجية البحث في علﻢ اﻻﺟتماع 01
)محاضرة( مدرج 04
أ .بوعناني براهيﻢ

منهجية البحث 01
أ.بوعناني ف/02ق31

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
استعمال الزمن للسنة الثالثة علﻢ اﻻﺟتماع )ل م د(
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت
الثﻼثاء
اﻻثنين
اﻷحد
10:0008:30
11:3010:00
13:0011:30

النظريات المعاصرة في علﻢ
اﻻﺟتماع )محاضرة( مدرج 04
أ.فكروني زاوي
الحوكمة واخﻼﻗيات المهنة
أ.رحوي ف/01ق32

الحوكمة واخﻼﻗيات المهنة
)محاضرة( مدرج 04
أ.رحوي عائشة

علﻢ اﺟتماع المؤسسات
)محاضرة( مدرج 04

اﻷربعاء

الخميس

ملتقى التدريب على البحث
اﻻﺟتماعي )محاضرة( مدرج 04

سوسيولوﺟيا الرابط اﻻﺟتماعي
)محاضرة( مدرج 05

أ.عجاس سهام

أ.بوعناني ابراهيﻢ

أ.لبعير بلعياس

علﻢ اﺟتماع المؤسسات

ﺗحليل ومعالجة المعطيات
أ.اوطالب ﺗط ف/02ق اعﻼم الي

سوسيولوﺟيا الرابط اﻻﺟتماعي
أ.لبعير ﺗط ف/01ق32

أ.عجاس

ف / 02ق 32

ﺗحليل اﺟتماعي لقضايا حقوق
اﻻنسان )محاضرة( مدرج
 04أ .دبار ﷴ اﻻمين

14:3013:00

الحوكمة واخﻼﻗيات المهنة
أ.رحوي ف/02ق32

16:0014:30

علﻢ اﺟتماع المؤسسات
أ.عجاس ﺗط ف/01ق32

النظريات المعاصرة في علﻢ اﻻﺟتماع
أ.فكروني ﺗط ف/02ق 32

16:0017:30

سوسيولوﺟيا الرابط اﻻﺟتماعي
أ.لبعير ﺗط ف32 /02

النظريات المعاصرة في علﻢ اﻻﺟتماع
أ.فكروني ﺗط ف/01ق32

اخر ﺗعديل يوم 2018/06/30

السنة الجامعية 2019 -2018
]السداسي الخامس[

الدراسات المؤسسة في علﻢ اﻻﺟتماع
أ.سليماني ﺗط ف/01ق32

ملتقى التدريب على البحث اﻻﺟتماعي
أ.بوعناني ﺗط ف/01ق32

لغة أﺟنبية 01
أ .براهمي ﺗط ف02ق 33

ملتقى التدريب على البحث اﻻﺟتماعي
أ.بوعناني ﺗط ف/02ق32

الدراسات المؤسسة في علﻢ اﻻﺟتماع
أ.سليماني ﺗط ف/02ق32

ﺗحليل ومعالجة المعطيات
أ.اوطالب ﺗط ف/01ق اعﻼم الي

لغة أﺟنبية 01
أ .براهمي ﺗط ف / 01ق 33

ﺗحليل ومعالجة المعطيات
اﻻﺟتماعية )محاضرة( مدرج 04
أ.اوطالب نعيمة

ع /رئيس القسﻢ:

الدراسات المؤسسة في علﻢ
اﻻﺟتماع )محاضرة( مدرج 04
أ.سليماني سليمان

ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت

السبت

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
استعمال زمن السداسي اﻻول
اﻷحد

– 08:30
10:00

اﻻحصاء التربوي 01
أ.بن زيان محاضرة ق
31

– 10:00
11:30

اﻻحصاء التربوي 01
أ.بن زيان ﺗط ق 31

– 11:30
13:00

علﻢ النفس التربوي
محاضرة أ .حموية
ق 31

التربية المقارنة
)محاضرة(
أ.بن سعيد ق 31

– 13:00
14:30

لغة أﺟنبية أ.بن يخلﻒ
ﺗطبيق ق 31

التربية المقارنة

اﻻثنين

السنة الجامعية 2019 -2018
ماستر 1علﻢ اﺟتماع التربية
اﻷربعاء

الثﻼثاء

منهجية البحث اﻻﺟتماعي
التربوي  01محاضرة
أ.بلعربي ق 33

أ.بن سعيد ﺗطبيق31

– 14:30
16:00

ﺗاريخ الفكر التربوي
محاضرة أ.دالي ق 31

– 16:00
17:30

ﺗاريخ الفكر التربوي
أ .دالي ﺗطبيق ق 31

اخر ﺗعديل يوم 2018/06/30

النظريات السوسيولوﺟية
للتربية محاضرة
أ.بهيﻒ ق33

منهجية البحث أ.بلعربي
ﺗطبيق ق 33

النظريات السوسيولوﺟية
للتربية ﺗطبيق أ.بهيﻒ ق33

فلسفة التربية محاضرة
أ .زيدي ق 33

المناهج التربوية
محاضرة أ .رحوي ق33

فلسفة التربية
ﺗطبيق زيدي ق 33

ع  /رئيس القسﻢ:

الخميس

ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت

السبت

10:00-08:30

ﺗقنيات التحرير
ﺗطبيق ق 34

11:30-10:00

ﺗقنيات التحرير
محاضرة ق 34

13:00-11:30

لغة أﺟنبية بن يخلﻒ
محاضرة ق 34

السنة الجامعية 2019 -2018
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
]السداسي الثالث[
استعمال الزمن للسنة الثانية ماستر علﻢ اﺟتماع التربية
اﻷحد

اﻻثنين

اﻷربعاء

الثﻼثاء

الخميس

المقاوﻻﺗية سهالي
محاضرة ق 34

ملتقى التدريب على
البحث بلعربي
محاضرة ق 34

اﻗتصاديات التربية
رحوي ﺗطبيق ق 34

ملتقى التدريب على
البحث بلعربي
ﺗطبيق ق 34

اﻹرشاد والتوﺟيه
المدرسي
دﻻل محاضرة ق 34

اﻗتصاديات التربية
رحوي محاضرة ق 34

التربية الخاصة
زيدي محاضرة ق 34

14:30-13:00

اﻹرشاد والتوﺟيه
المدرسي
دﻻل ﺗطبيق ق 34

اﻹدارة التربوية
والتشريع المدرسي
زيدي ق 34

التربية الخاصة
زيدي ﺗطبيق ق 34

16:00-14:30

التربية والتكوين في
الجزائر
بهيﻒ محاضرة ق 34

17:30-16:00

التربية والتكوين في
الجزائر
بهيﻒ ﺗطبيق ق 34

عدل يوم 2018/06/30

ع  /رئيس القسﻢ:

ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
التوﻗيت

السبت

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية

السنة الجامعية 2019 -2018

استعمال الزمن للسنة اﻻولى ماستر علﻢ اﻻﺟتماع التنظيﻢ والعمل

اﻷحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

]السداسي اﻻول[

اﻷربعاء

الخميس
اﻻنثروبولوﺟيا اﻻﺟتماعية
والثقافية )محاضرة(
أ.بليفة ق 32

10:0008:30

اﻹحصاء الوصفي واﻻستدﻻلي 01
أ.شعدو محاضرة ق 32

مجتمع المعرفة
)محاضرة( أ .سهالي ق 33

علﻢ النفس اﻻﺟتماعي للعمل
أ.فكروني ﺗط /ق32

11:3010:00

اﻹحصاء الوصفي واﻻستدﻻلي 01
أ.شعدو ﺗط ق 32

نظريات التنظيﻢ
أ.بلعجال ق 33

علﻢ النفس اﻻﺟتماعي للعمل
أ.فكروني
)محاضرة( ق 32

منهجية وﺗقنيات البحث 01
أ .ﻗدوسي ﺗط ق30

13:0011:30

مدخل لعلﻢ اﻻﺟتماع العمل
)محاضرة( أ.بوعناني ق 32

نظريات التنظيﻢ
أ.بلعجال محاضرة ق 33

ﺗنمية الموارد البشرية
أ.صديقي ﺗط ق 32

منهجية وﺗقنيات البحث 01
)محاضرة( أ .ﻗدوسي ق 31

14:3013:00

مدخل لعلﻢ اﻻﺟتماع العمل
أ.بوعناني ﺗط  /ق 32

لغة أﺟنبية 01
أ .دبار ﺗط ق 33

ﺗنمية الموارد البشرية
أ.صديقي محاضرة ق32

16:0014:30
16:0017:30

عدل يوم 2018/06/30

ع /رئيس القسﻢ:

السنة الجامعية 2019 -2018
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻﺟتماعية
ﺟامعة ﺟيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
]السداسي الثالث[
استعمال الزمن للسنة الثانية ماستر علﻢ اﻻﺟتماع التنظيﻢ والعمل
ﻗسﻢ العلوم اﻻﺟتماعية
الثﻼثاء

اﻷربعاء

التوﻗيت

السبت

اﻷحد

اﻻثنين

10:0008:30

منهجية تحرير المذكرة
محاضرة ق 33
أ.بلعربي

دراسات حول سوسيولوﺟيا
العمل في الجزائر محاضرة
أ.سليماني ق 34

سوق العمل في الجزائر
محاضرة أ .بلعجال ق 33

اﻹحصاء التطبيقي
للعلوم اﻻﺟتماعية
أ.شعدو ق 34

11:3010:00

منهجية تحرير المذكرة
ﺗطبيق ق 33
أ.بلعربي

دراسات حول سوسيولوﺟيا
العمل في الجزائر ﺗطبيق
أ.سليماني ق 34

سوق العمل في الجزائر
ﺗطبيق أ.بلعجال ق 33

اﻹحصاء التطبيقي
للعلوم اﻻﺟتماعية
أ.شعدو ق 34

13:0011:30

التحليل السوسيولوﺟي
للمؤسسة الجزائرية
أ.بوعناني ق 33

ﺗشريعات ﻗانون العمل في
الجزائر
أ.دبار محاضرة ق 32

14:30-13:00

التحليل السوسيولوﺟي
للمؤسسة الجزائرية
أ.بوعناني ق 33

الحراك المهني واﻻﺟتماعي
في الجزائر محاضرة
أ .ﻗدوسي ق 34

16:00-14:30

لغة أﺟنبية :ق33
ﺗطبيق أ .بن يخلﻒ

الحراك المهني واﻻﺟتماعي
في الجزائر ﺗطبيق
أ .ﻗدوسي ق 34

المقاوﻻﺗية أ.سهالي
محاضرة ق 34

16:00-17:30

عدل يوم 2018/06/30

ع  /رئيس القسﻢ:

الخميس

