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  2018/2019 - األولالسداسي  - شعبة علم االجتماع ألولىاالسنة  قسم علم االجتماع** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   امعة المسیلة ج

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 األیام
  
  

 األحد 

  5ق/ بومدین/7 ف/م األنثروبولوجیا  مد خل إلى الفلسفة العامة  1ق/ بومدین/5ف/م األنثروبولوجیا  2ق/ بومدین/2ف/م األنثروبولوجیا  مدخل إلى علم النفس  
 11ق/ نوادري  /3ف/ فرد وثقافة  *محاضرة   2ق/ قجة/ 6ف/ م ومناھج  3ق/ بونیف/3ف/ م االجتماع  *محاضرة   
 5ق/ بداوي/11ف/ م االجتماع  ضیف هللا/د  3ق/ عزوز  /7ف/ م االجتماع  1ق/ مكتوت /7ف /م النفس مكتوت/ أ 
    )8(المدرج  4ق/ بونیف/10ف/ م االجتماع  6ق/ جرار/ 4ف/ م االجتماع )8(المدرج  
    6ق/ مكتوت/1ف /م النفس  4 ق/قجة/ 8ف  ومناھجم    
     7ق/ دربالي/ 9ف/ االجتماع م    
    9ق/ /أوصیف4ف/إحصاء   
       

 االثنین

  2ق /رحاب/ 9ف/األنثروبولوجیا م  1ق/ زیتوني/11ف /م النفس  محاضرة)2المجموعة (انجلیزیة   )1(مدارس ومناھج  3ق/ دربالي /6ف/ م االجتماع إحصاء وصفي
 1ق/ نش/1ف/م األنثروبولوجیا  2ق/ نش/6ف/م األنثروبولوجیا  8بتقة م ) -11-10-9-8 - 7- األفواج( *محاضرة       2ق/ تومي/10ف /م النفس *محاضرة 

  3ق/ فكرون/3ف/ م ومناھج  3ق/ رحاب/10ف/م األنثروبولوجیا  9ق / مكتوت/2ف /م النفس  قجة /د.أ  1ق/ بونیف/8ف/ م االجتماع مامش/ د
 4ق/ صید /7ف/ م ومناھج  4ق/ صید  /2ف/ م ومناھج   2ق/ قندوز/5ف/ م ومناھج  )8(المدرج   4ق/ بداوي/5ف/ م االجتماع  )8(المدرج 

 7ق/ مراسغ /5ف /م النفس    3ق/  بونیف/1ف /م االجتماع    5ق/ نوادري /11ف/ م ومناھج  
     1ق/ بومدین/3ف/م األنثروبولوجیا    7ق/ أوصیف/1ف/ إحصاء  
     6ق/ أوصیف /6ف/ إحصاء      
          
          مركز ح/   بن اطریو /7ف /إ آلي  
      مركز ح/   بن اطریو  /4ف /إ آلي      

  
  

 الثالثاء
  
  
 

  1ق/ فضیل / 2ف/ إحصاء  2ق/ كتفي/8ف /م النفس  1ق/كتفي /6ف/ م النفس مدخل لالقتصاد  1ق/ نش/8ف/م األنثروبولوجیا  مدخل إلى األنثروبولوجیا
  3ق /عبد السالم/7ف/ فرد وثقافة   4ق/ بلقرمي/4ف/ فرد وثقافة  3ق/بسطي/  10ف  م ومناھج *محاضرة   2ق/  كتفي/ 4ف /م النفس  *محاضرة 

  4ق/ عمرون /10ف/ إحصاء  3ق/ عمرون  /5ف/ إحصاء  4ق/ بلقرمي/11ف/ فرد وثقافة بسطي/ أ   3ق/ تومي/9ف /م النفس  نش/ أ
 2ق/ بن ناصر /9ف/ إحصاء 1ق/ بن ناصر  /3ف/ إحصاء  5ق/ بلعباس /7ف/ إحصاء )8(المدرج   4ق/ ناجح/1ف/ م ومناھج  )8(المدرج 

   7ق/ تومي/  2ف م االجتماع  6ق/ شبیلي/5ف/ فرد وثقافة     
  مركز ح/   بن اطریو  /8ف /إ آلي مركز ح/ بن اطریو /6ف /إ آلي  9ق/ ناجح  /9ف/ م ومناھج      
  مركز ح/   بن اطریو  /3ف /إ آلي  

  
إ  مركز ح/   بن حلیمة/2ف /إ آلي
  مركز ح/   بن اطریو /1ف /آلي

   

  مركز ح/ بن حلیمة /11ف /إ آلي
 

  مركز ح/ بن حلیمة /5ف /إ آلي

 
  األربعاء

  
 

  6قا    /عبد السالم/6ف/ فرد وثقافة  )1المجموعة (انجلیزیة لغة  1ق /بسطي/1ف/ فرد وثقافة  3ق/ عبد السالم/8ف/ فرد وثقافة الفرد والثقافة  2ق /بسطي /2ف/ فرد وثقافة
    )6-5- 4-3-2-1األفواج (  6ق /بلقرمي /10ف/ فرد وثقافة  4ق/ ناجح/4ف/ م ومناھج *محاضرة   
    )8(المدرج /  بن خیاط/ محاضرة  4ق/زالقي /4ف/ م األنثروبولوجیا   بلقرمي/ د 
    1ق/ بونویقة/11ف/ م األنثروبولوجیا  2ق/  بلعباس /11ف/ إحصاء    )8(المدرج   
   4ق / بوساق /  8ف/ إحصاء  7ق/ عبد السالم/ 9ف/ فرد وثقافة      

    5ق / شاكر /10ف /م الفلسفة  8ق/ بونویقة./3ف /م النفس      
           
          
            

  الخمیس

     4ق/ دراج  /2ف /م الفلسفة 6ق/ دراج  /3ف /م الفلسفة  مدخل إلى علم االجتماع
   5ق/ بن جعفر  /5ف /م الفلسفة 4ق/ .بن ضیاف/1ف /م الفلسفة  *محاضرة 

   3ق/  محمودي  / 11ف /م الفلسفة 5ق/ محمودي  /4ف /م الفلسفة  بوخیط/ د
  1ق / یوسفي /8ف /م الفلسفة 2ق/  یوسفي/ 9ف/م الفلسفة  )8(المدرج 

  مركز ح/   بن حلیمة /9ف /آليإ  مركز ح/   بن حلیمة /10ف /إ آلي  
      6ق/  غالب /6ف /م الفلسفة   3ق/  غالب/  7ف /م الفلسفة    
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  2018/2019 - الثالثالسداسي  -شعبة علم االجتماع الثانیةالسنة  قسم علم االجتماع** واالجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة **   امعة المسیلة ج

  

  

  

  رئیس القسم

  

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 األیام
  
  

 األحد 

    1ق/ شباح/2ف/التغیر االجتماعي 8ق/بتقة/2ف/منھجیة   1منھجیة البحث في علم االجتماع 1ق/بتقة/1ف/ منھجیة  )1(لغة انجلیزیة 
       **محاضرة    محاضرة

       بتقة/ د   ركبي/ د
       01المكتبة رقم    01المكتبة رقم 

          

 االثنین

   علم النفس االجتماعي 8ق/بوساق/1ف/المشكالت 2ق/بوساق/2ف/المشكالت  التغیر االجتماعي  7ق/قندوز/3ف/التغیر االجتماعي
   **محاضرة   1ق/شباح/  3ف/ منھجیة   **محاضرة   
    بوساق/ أ    قندوز/ د  
    01المكتبة رقم       01المكتبة رقم   
            

  
  

 الثالثاء
  
 

  المشكالت االجتماعیة   6ق/نش/2ف/النظریات   النظریات االجتماعیة الحدیثة  2ق/قندوز /1ف/التغیر االجتماعي
   محاضرة   7ق/ بلعباس/  3ف/ إحصاء  **محاضرة   

   عبد السالم/د   8ق/بن یمینة / 3ف/النظریات  5ق/بن یمینة / 1ف/النظریات  تالي/د  
   01المكتبة رقم      01المكتبة رقم   
            

 
  األربعاء

  
 

    الراھنة قضایا دولیة   5ق/بلعباس / 2ف/إحصاء 2ق/بوساق/3ف/المشكالت  7ق/بوخیط/3ف/میادین
    **محاضرة    6ق/بوخیط/1ف/میادین  3ق/بوخیط/2ف/میادین  6ق/بلعباس/1ف/ إحصاء

    بن جعفر /د    7ق/بن جعفر/3ف/ قضایا دولیة  4ق/بن جعفر/1ف/قضایا دولیة   
    01المكتبة رقم         
            

  الخمیس

        میادین علم االجتماع  2ق/ بن جعفر/2ف/قضایا دولیة
          **محاضرة    
         بوخیط/ د  
      01رقم المكتبة   
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  2018/2019 - الخامسالسداسي  - تخصص علم االجتماع الثالثةالسنة  قسم علم االجتماع** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة المسیلة    

  

  

  رئیس القسم

  

  

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 األیام
  
  

 األحد 

  4ق/دربالي/ 3ف/س الرابط  العلم واألخالق 5ق/ نوادري/1ف/النظریات   7ق/نوادري/3ف/النظریات   تحلیل ومعالجة المعطیات  4ق/جرار/3ف/الدراسات المؤسسة 
    **محاضرة   8ق/مامش/1ف/تحلیل ومعالجة  االجتماعیة   2ق/مامش/2ف/تحلیل ومعالجة

    نوادري/ د  9ق/دربالي/2ف/س الرابط   محاضرة  
    01المكتبة رقم      مامش/د 
       01المكتبة رقم   

 االثنین

  5ق/زیتوني/2ف/ع إ المؤسسات  الدراسات المؤسسة في علم  11ق /زیتوني/1ف/ع إ المؤسسات  سوسیولوجیا الرابط  8ق/مامش/3ف/تحلیل ومعالجة  الحوكمة وأخالقیات المھنة
  6ق/جرار/ 1ف/ الدراسات المؤسة  **محاضرة / االجتماع     **محاضرة / االجتماعي  10ق/جرار/2ف/ الدراسات المؤسسة  **محاضرة 

    جرار/ أ    دربالي/د    بن خالد / د
        01المكتبة رقم     

   01المكتبة رقم     01المكتبة رقم 
  
  

 الثالثاء
  
 

   8ق/شبیلي/2ف/ ملتقى التدریب     )1(علم اجتماع المؤسسات   7ق/زیتوني/3ف/ع إ المؤسسات  ملتقى التدریب على البحث
       **محاضرة   8ق/زالقي/ 2ف/النظریات **محاضرة 

       زیتوني / أ   فكرون / د.أ
      01المكتبة رقم     

          01المكتبة رقم 

 
  األربعاء

  
 

    6ق/شبیلي/3ف/ملتقى التدریب  5ق /زعیتر  /1ف/س الرابط  1ق/زالقي / 3ف/الحوكمة   النظریات المعاصرة
      10ق/شبیلي/1ف/ ملتقى التدریب  5ق/زالقي/ 1ف/الحوكمة  في علم االجتماع

       11ق/  زعیتر/ 2ف/الحوكمة    ناجح/ محاضرة د
            01المكتبة رقم 

          

  الخمیس

         )1(لغة انجلیزیة 
       محاضرة

         بن صوشة/ أ
       01المكتبة رقم 
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  2018/2019 -الثالث السداسي -علم االجتماع التربیة الثانیة ماستر السنة              قسم علم االجتماع ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة المسیلة    

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 يام

  

 حد

املدر والتوجيھ املدر  رشاد والتوجيھ ر رشاد التحر ر   تقنيات التحر    تقنيات

ف/ دTD  **محاضرة شر     رحاب/ د.أTD    **محاضرة  ع

ف/ د شر     10ق    10ق رحاب/ د.أ  2قا  10قاع

ن  ثن

اصة ا بية ع    ال ب التدر ع  البحثملتقى ب التدر     البحثملتقى

الناصر/ دTD  محاضرة    **محاضرة عبد       عزوز

قا/ د    10قتومي/ د الناصر عبد       10ق   7عزوز

  

 الثالثاء

اصة ا بية بية  ال ال ع اقتصاديات شر وال ة بو ال بية  دارة ال    اقتصاديات

TDمحاضرة  محاضرة  تومي/ د قة/ دTD    املدر     بونو

قة/ د  10ق     10قا     10قاصيد/ د  10قابونو

عاء   ر

ن والتكو بية زائرال سية  املقاوالتية  ا الفر ن    اللغة والتكو بية زائرال     ا

قا/ دTD  نا. د* / محاضرة  **محاضرة ام س     تا/ دTD     9بلقرمي

   10ق   7ق  10 قاتا/ د

س م   ا

          

          

           

  

  رئیس القسم
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  2018/2019 -األول  السداسي - علم االجتماع التربیة األولى ماستر السنة              قسم علم االجتماع ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة المسیلة    

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 يام

  

 حد

بية لل السوسيولوجية ات ة النظر بو ال بية املنا لل السوسيولوجية ات جتما  النظر البحث ية بوي   من ال   حصاء

/TDأ   رحابد ف/ *محاضرة  بونيف/ محاضرة شر ع بوي    د عزوز/ *محاضرة/ال   أوصيف/ *محاضرة  د

  10قاعة  11قاعة   11قاعة  11قاعة  05قاعة2الفوج

ن  ثن

بوي  ال بية  حصاء ال بية  فلسفة لل السوسيولوجية ات بوي  النظر ال جتما  حصاء البحث ية جتما  من البحث ية   من

TD /بتقة. د/ *محاضرة  أوصيف  TD/فد شر بوي  أوصيف/ TD  ع بوي  عزوز/  TD/ال   عزوز/  TD/ال

  11قاعة2الفوج  11قاعة 1الفوج  05قاعة1الفوج  11قاعة1الفوج  6قاعة  11قاعة2الفوج

  

 الثالثاء

بوي  ال النفس بوي  علم ال الفكر خ ية  تار أجن بية  لغة ال بية  فلسفة ال     فلسفة

قة. د/ محاضرة م  قندوز. د/ *محاضرة  بونو ة1الفوجأعمال بلقرمي/ وج     05قاعةصيد / TD  صيد. د/ TD  د

    2الفوج  11قاعة1الفوج  11قاعة  11قاعة 11قاعة

عاء   ر

املقارنة بية بوي   ال ال الفكر خ املقارنة  تار بية املقارنة  ال بية بوي   ال ال الفكر خ     تار

كتفي/  محاضرة وة /  TD  كتفي/ TD  كتفي. د/  TD  تا/ TD  د     عر

     08قاعة2الفوج  01قاعة2الفوج   2قاعة  11قاعة1الفوج  11قاعة

س م   ا

            

            

            

  

  رئیس القسم
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  2018/2019 -الثالث  السداسي -التنظیم والعملعلم االجتماع  الثانیة ماستر السنة              قسم علم االجتماع ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة المسیلة    

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 يام

  

  

 حد

ية   املذكرةمن ر العمل  تحر سوسيولوجيا حول جتما   دراسات و امل راك العمل ا قانون عات   شر

زائر  بلوم.  د* / محاضرة   زائر    ا زائر تطبيقا   ا

  9قاعةشباح.  د* / محاضرة  9قاعة بداوي / د**محاضرة   5قا قجة/ د. أ** محاضرة  9قاعة  

ن  ثن

جتما و امل راك العمل ا سوسيولوجيا حول سية  دراسات الفر زائر    )3(اللغة ا العمل ية  سوق املذكرةمن ر   تحر

زائر تطبيق ا زائر ة  ا موج   بلوم.  د  فكرون/ د. أ** محاضرة    أعمال

  9قاعة  9قاعة    9قاعة بداوي / د 9قاعةقجة/ د. أ**  9قاعة بداوي / د

  

  

 الثالثاء

زائر  املقاوالتية ا العمل للمؤسسة  سوق السوسيولو للعلومحصاء    التحليل    التطبيقي

تطبيق  فكرون/ د. أ  صيد. د* / محاضرة ة زائر    جتماعية      ا

   9قاعة فضيل/ د** محاضرة   9قاعةبوجالل/ د  9قاعة  9قاعة

عاء   ر

للمؤسسة السوسيولو للعلومحصاء  التحليل         التطبيقي

محاضرة ة زائر         جتماعية    ا

       9قاعة فضيل/ د  9قاعة بوجالل/ د

س م   ا

            

            

            

  

  رئیس القسم
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  2018/2019 -األول  السداسي -علم االجتماع التنظیم والعمل األولى ماستر السنة              قسم علم االجتماع ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة المسیلة    

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 يام

  

 حد

البحث وتقنيات ية قتصادية  من ولوجية و للعمل   ن جتما النفس التنظيم علم ات التنظيم نظر ات  نظر

قجة.أ/ محاضرة بداوي . د/   TD   رحاب. د/ محاضرة  بلوم.  د* / محاضرة قجة.أ*/  TD  د  د

 10القاعة2الفوج  8قاعة  10القاعة2الفوج    8قاعة  8قاعة

ن  ثن

التنظيم ات ية نظر أجن للعمل  لغة جتما النفس ية علم أجن البحث  لغة وتقنيات ية البحث من وتقنيات ية  من

TD  /*قجة.أ ة د موج ة مكتوت. أ/  TD  شباح/ د/ أعمال موج   سطي.  د*/  TD  بلوم.  د  شباح/ د/ أعمال

  08القاعة2الفوج   6قاعة1الفوج 07 قاعة1الفوج 8قاعة1الفوج  11قاعة2الفوج  8قاعة1الفوج

  

 الثالثاء

التنظيم جتماع لعلم التنظيم  مدخل جتماع لعلم املعرفة  مدخل ة  مجتمع شر ال املوارد ة  تنمية شر ال املوارد ة  تنمية شر ال املوارد   تنمية

محاضرة يمينة/ TD  زال. د/ محاضرة  سطي. أ* / TDوالعمل  بوجالل. د* / والعمل بن يمينة*/ محاضرة  أ بن يمينة/ TD  د بن   أ

  8قاعة1الفوج  8قاعة 07القاعة2الفوج  8قاعة  6قاعة1الفوج 8قاعة

عاء   ر

ستدال و الوصفي للعمل  حصاء جتما النفس لعلم علم التنظيممدخل ستدال  جتماع و الوصفي ستدال  )1(حصاء و الوصفي     حصاء

فضيل* / محاضرة ي* / محاضر  د فضيل/  TD  بوجالل. د/ * TDوالعمل  ش     فضيل.د/   TD  د

    09القاعة2الفوج  9قاعة1الفوج  08القاعة2الفوج 10قاعة  8قاعة

س م   ا

            

            

            

  

 رئیس القسم    
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  2018/2019 -األول  السداسي -األولى علم االجتماع  في مقیاس اإلعالم اآللي  السنة التوقیت األسبوعي لطلبة                                 قسم علم االجتماع       ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة المسیلة          

 17.00-15.30 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-0800 يام

  

 حد

          

ن  ثن

/   بن اطریو /7ف /إ آلي 
سابات السنة حالمركز 
  األولى

/   بن اطریو  /4ف /إ آلي 
 سابات السنة األولىحالمركز 

   

  

 الثالثاء

/   بن اطریو  /3ف /إ آلي  
سابات السنة حالمركز 

  األولى

مركز /   بن اطریو /1ف /آلي  
  سابات السنة األولىحال

مركز / بن اطریو /6ف /إ آلي
 سابات السنة األولىحال

/   بن اطریو  /8ف /إ آلي
  سابات السنة األولىحالمركز 

  
مركز /   بن حلیمة/2ف /إ آلي

  سابات السنة األولىحال
  

  
مركز / بن حلیمة /11ف /إ آلي

 األولىسابات السنة حال

  
مركز / بن حلیمة /5ف /إ آلي

  سابات السنة األولىحال

عاء   ر

          

س م   ا

/   بن حلیمة /10ف /إ آلي  
سابات السنة حالمركز 
  األولى

/   بن حلیمة /9ف /آليإ 
سابات السنة حالمركز 
   األولى

      

  

 رئیس القسم    

  


