
قسم علم االجتماع  ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة محمد بوضیاف المسیلة          

        
  2018/2019 -السداسي األول  -علم االجتماع التنظیم والعمل/الطور الثالث تخصص السنة األولى دكتوراه  

 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

    علم اجتماع التنظيمات ورشات  سوسيولوجيا العمل البحث الوثائقي

     قجة بداوي+ شباح   جغلولي غزال

          

  

 الثالثاء

تكنولوجيا  اإلعالم  
 واالتصال

دروس في تلقين  اللغة األنجليزبة
  البيداغوجيا

ابستمولوجية علم  
 االجتماع 

  

   بلوم   رمضان خطوط  إيمان شريط  عبد الرحمان القري

       )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه( 

عاء   ر

           

            

           

  

  رئیس القسم    



  قسم علم االجتماع** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   المسیلة     جامعة محمد بوضیاف      

          
  2018/2019 - السداسي األول  -علم االجتماع الجریمة واالنحراف /الطور الثالث  السنة األولى دكتوراه 

 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

  ابستمولوجية علم ( البيئة العائلية ( ورشات    البحث الوثائقي
وسلوك االنحراف    غزال

 )والجريمة
    )االجتماع

    بن يمينة بومدين+ نوادري      
  

 الثالثاء

تكنولوجيا  اإلعالم  
 واالتصال

دروس في تلقين  اللغة األنجليزبة
  البيداغوجيا

النظريات   
  السوسيولوجية

  المؤسسات اإلصالحية 

  والعقابية   لالنحراف والجريمة    رمضان خطوط  إيمان شريط  عبد الرحمان القري
  كتفي   بن خالد  )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه( 

عاء   ر

           

            

           

         



قسم علم االجتماع ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة محمد بوضیاف المسیلة          

         
  2018/2019 - السداسي األول  -علم االجتماع التربیة /الطور الثالث السنة األولى دكتوراه 

 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

   أخالقيات البحث العلمي  منهجية وتقنيات البحث  جتماع الالنظريات في علم ا البحث الوثائقي
     فكرون  مامش  علي شريف غزال
          

  

 الثالثاء

تكنولوجيا  اإلعالم  
 واالتصال

دروس في تلقين  اللغة األنجليزبة
  البيداغوجيا

 ورشات  علم النفس االجتماعي   

 قندوز+ بونويقة  المدرسي     رمضان خطوط  إيمان شريط  عبد الرحمان القري
    تالي  )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه( 

عاء   ر

           

           

          

 رئیس القسم    

 



         قسم علم االجتماع ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة*   المسیلة     جامعة محمد بوضیاف      

  2018/2019 -السداسي األول  -علم االجتماع سوسیولوجیا المؤسسة التربویة /الطور الثالث السنة األولى دكتوراه 
  

 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

    المداخل المنهجية في علم   مشكلة الثقافة والتربية  النظريات الحديثة في علم علم المعلومات والوثائق

     االجتماع التربية  رحاب  اجتماع  غزال

      عزوز   بوخيط  

  

 الثالثاء

تكنولوجيا  اإلعالم  
 واالتصال

دروس في تلقين  األنجليزبةاللغة 
  البيداغوجيا

   ورشات   

   صيد+ بوجالل     رمضان خطوط  إيمان شريط  عبد الرحمان القري

      )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه(  )قاعة الدكتوراه( 

عاء   ر

           

           

          

  رئیس القسم  


