
09.00-0800 األيام  09.00-10.00  10.00-11.00  11.30-12.00  12.00-13.00  13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  

 
 
 األحد 

مامش/أ 10ف االحصاء مدخل إلى الفلسفة  /علي شريف/ أ 7ف/م النفس  /  مامش /أ  15ف االحصاء  /مكتوت/ أ  1ف/النفسم  مدخل إلى علم النفس  مامش/أ 11ف االحصاء   
نوادري /أ 15ف/م االجتماع محاضرة  مامش/ب 10ف االحصاء  /  بونيف/أ 4 ف/ االجتماع م   / بوسكرة/أ 6الحصاءا محاضرة   نوادري /ب 15ف/م االجتماع   
مكتوت/ د   /د   بن قبي/ب 2ف ألنثروبولوجيا /بن قبي/أ 2ف انثروبولوجيا /  مامش /ب 15ف االحصاء  شباح /ب  2ف/م االجتماع  شباح /أ  2ف/م االجتماع   
08المدرج   08المدرج   بوخيط/ب 13ف/ االجتماع م  نوادري /ب 11ف/م االجتماع بونيف/ب 4ف/ االجتماع م   بومدين/أ  14فاألنثروبولوجيا  بومدين /ب15ف األنثروبولوجيا   
 بومدين/ب  14    فاألنثروبولوجيا  

  بن قبي /ب  7ف/علم االجتماع
بن قبي /أ  7ف/علم االجتماع   /  مكتوت/أ  3ف/ النفس  م   مكتوت/ ب 1ف/النفسم    

     بوساق /ب 2ف/ النفس  م   بوخيط  /أ 13ف/م االجتماع بوساق /أ 2ف/ النفس  م   
     شباح /أ 3ف/م االجتماع بوسكرة/ب 6ف االحصاء نوادري /أ 11ف/م االجتماع  

االثني
 ن

  صيد/ب  13ف/ النفس  م   بلعباس/ب 14ف/ إحصاء اللغة اإلنجليزية  /بلعباس/ ب 8ف/ إحصاء مدارس ومناهج / بلعباس/ ب 8ف/ إحصاء  / بلعباس/ أ8ف/ إحصاء اإلحصاء 
بتقة/ محاضرة عن بعد  د  /  مكتوت/أ 6ف/ النفس  م  محاضرة /  رحاب /ب 10ف األنثروبولوجيا  / علي شريف/ب7ف/م النفس محاضرة   عزوز /أ 14فمدارس   جرار/ب  9ف/ النفس  م  

  صيد/أ  2فمدارس   صيد/أ 13ف/ النفس  م   بلعباس/أ 14ف/ إحصاء /مامش/أ 9ف االحصاء  بلوم/ د  جرار/أ 8ف/ النفس  م  / بونيف/ ب5ف/ االجتماع م  بلعباس/ د 
  قندوز /ب  9فمدارس   عزوز/ ب  14فمدارس   جرار/أ 9ف/ النفس  م   /بوسكرة/ب 2ف االحصاء  08المدرج   مامش/ب 9ف االحصاء رحاب/أ10ف األنثروبولوجيا  08المدرج 

    / مكتوت/ب  6ف/ النفس  م   صيد/أ  12ف/ النفس  م   بومدين/ب11ف النثروبولوجيا   بوسكرة/أ 2ف االحصاء  / بومدين /أ11أف ألنثروبولوجيا  
    بن جعفر /أ 5ف ألنثروبولوجيا  بن جعفر /ب 5ف ألنثروبولوجيا  /بونيف/ أ 5ف/ االجتماع م    / بومدين/أ 15ف النثروبولوجيا  /  مامش /ب 11ف االحصاء  
    صيد/ب 1فمدارس   صيد/أ 1فمدارس  جرار/ب 8ف/ النفس  م     فوج أ/ بونيف/ 5ف/ االجتماع م   /  بوسكرة /أ 2ف االحصاء  
    بسطي /أ  4فمدارس   بسطي /ب  4فمدارس   صيد/ب  12ف/ النفس  م     /  مكتوت/ب 3ف/ النفس  م   
    قندوز /ب 7فمدارس   قندوز /أ  7فمدارس       شباح /ب  3ف/م االجتماع   نوادري /أ 6ف/م االجتماع  

  
  

الثال
 ثاء
  
  
 

  فوضيل /ب 4ف االحصاء  فوضيل /أ 4ف االحصاء  فوضيل /ب 1ف االحصاء  /بلعباس/ب 13ف/ إحصاء  مدخل الى االقتصاد بلقرمي/ب 1ف األنثروبولوجيا  بلقرمي/أ 1أف األنثروبولوجيا  مدخل الى علم االجتماع
  قاقي/أ  12ف االحصاء  بن جعفر /ب 9ف نثروبولوجيا  بلقرمي /ب 3ف ألنثروبولوجيا /فوضيل/أ  1ف االحصاء  بسطي/ محاضرة عن بعد  أ بن جعفر/ب 12ف األنثروبولوجيا  بن جعفر/أ 12ف ألنثروبولوجيا  محاضرة

  عبد السالم /أ  1ف الفلسفة  شبيلي /ب 11فمدارس   بن جعفر /أ 9ف ألنثروبولوجيا  بلقرمي/أ 3ف األنثروبولوجيا  /بلعباس/أ 13ف/ إحصاء بوساق /أ 4ف/ النفس  م   بوساق/ب 4ف/ النفس  م   بوخيط / د 
  ناجح ./ب 3ف الفلسفة  تالي/أ  12فمدارس   زيتوني /ب  14ف/م االجتماع زيتوني /أ  14ف/م االجتماع  بوساق /ب 5ف/ النفس  م  زيتوني /ب 8ف/م االجتماع  زيتوني /أ  8ف/م االجتماع  08المدرج 
  .....زالقي./.ب  9ف الفلسفة  قاقي/أ  8ف االحصاء  شبيلي /أ  11فمدارس   بوساق /أ 5ف/ النفس  م   جرار/أ  11ف/ النفس  م   جرار/ب 10ف/ النفس  م  جرار/أ  10ف/ النفس  م   
    عبد السالم ./ب  15ف الفلسفة  تالي/ب  12فمدارس  جرار/ب  11ف/ النفس  م   صيد/ب  15ف/ النفس  م   صيد/أ 14ف/ النفس  م   صيد/ب  14ف/ النفس  م   
    ناجح ./ب  4ف الفلسفة  قاقي/ب 8ف االحصاء  صيد/أ 15ف/ النفس  م   صيد/ب  3فمدارس   شبيلي /أ  14ف/م االجتماع صيد/ب  2فمدارس   
    زالقي/.أ  9ف الفلسفة  عبد السالم./أ  15ف الفلسفة  بسطي /أ  6فمدارس   بسطي /ب  6فمدارس   صيد/أ  3فمدارس  بسطي /أ  5فمدارس   
      ناجح /أ  4ف الفلسفة  تالي/أ  12فمدارس   قندوز /أ  15فمدارس   بسطي /ب  5فمدارس  قندوز /أ  9فمدارس   

      زالقي/..ب  7ف الفلسفة  كتفي/ب  10ف الفلسفة  كتفي /.أ  10ف الفلسفة  قندوز /ب  15فمدارس      
 

األرب
  عاء

  
 

  أوصيف /ب  14ف االحصاء  نش /أ 7ف األنثروبولوجيا  نش /ب 7ف األنثروبولوجيا  زيتوني /ب  12ف/م االجتماع نش/ب 6ف األنثروبولوجيا  الفرد والثقافة فوضيل/ب 5ف االحصاء  فوضيل/أ 5ف االحصاء
  /.......... أ21ف الفلسفة  أوصيف/أ  14ف االحصاء  زالقي./.ب 5 ف الفلسفة  شبيلي /أ  10فمدارس  زيتوني /أ  12ف/م االجتماع  بلقرمي/ محاضرة عن بعد  د بلقرمي /أ 3ف األنثروبولوجيا  قاقي/ب 12ف االحصاء

    ............/ب 8ف الفلسفة  كتفي/أ  6ف الفلسفة  تالي/ب  13فمدارس  شبيلي /ب  10فمدارس   كتفي/  ب11 ف الفلسفة زيتوني /ب  10ف/م االجتماع  بداوي /ب 13ف األنثروبولوجيا
      / .........أ 8 ف الفلسفة  زالقي./أ 5 ف الفلسفة  تالي/أ  13فمدارس   فوضيل/أ 3ف االحصاء  شبيلي /ب  8فمدارس   عبد السالم /ب  1ف الفلسفة
        كتفي/ب 6 ف الفلسفة  فوضيل/ب3ف االحصاء  بلقرمي /ب 4ف ألنثروبولوجيا  قاقي/ب  13ف االحصاء  ناجح /أ  3ف الفلسفة
          قاقي/أ  13ف االحصاء  نش /أ 6ف األنثروبولوجيا  بداوي/أ  3ف األنثروبولوجيا  زالقي/أ  7ف الفلسفة
         ناجح /ب 2ف الفلسفة  زيتوني /أ  10ف/م االجتماع  ناجح /أ  2ف الفلسفة  كتفي/ أ  11ف الفلسفة

         عبد السالم /ب  14ف الفلسفة  شبيلي /أ  8فمدارس   عبد السالم /أ  14ف الفلسفة 
الخم
  يس

      بوخيط/ب 1ف/ علم االجتماع بوخيط /أ 1ف/علم االجتماع  مدخل الى األنثروبولوجيا
  بن ناصر /أ 7ف االحصاء بن ناصر /ب 7ف االحصاء  محاضرة

          نش /أ 8ف األنثروبولوجيا نش /ب 8ف األنثروبولوجيا  نش/د 
          أوصيف/.ب 3ف/ إحصاء أوصيف./ أ 3ف/ إحصاء  08المدرج 

            كتفي /أ  13ف الفلسفة كتفي /ب  13ف الفلسفة  
        /......ب  12ف الفلسفة  
          



.2021 /2020السنة األولى علوم اجتماعية السداسي األول 

  2020/2021 -السداسي الثالث -السنة الثانية ماستر علم االجتماع التربية

12.00 -13.00  13.00 -14.00  

ر    تقنيات التحر

TD رحاب/ د.أ    

    9ق 

   املدررشاد والتوجيه 

TD ف/ د     ع شر

    9ق 

ع املدر   شر ة  وال بو   دارة ال

  املدر  محاضرة   

  9قا صيد/ د  

    

    

   

  

مرئيس القس  

 

السنة األولى علوم اجتماعية السداسي األول  قسم علم االجتماع   - جامعة دمحم بوضياف المسيلة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

السنة الثانية ماستر علم االجتماع التربية قسم علم االجتماع ** كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

09.00 -10.00  10.00 -11.00  11.00 -12.00  

ب ع     رشاد والتوجيه املدر  البحثملتقى التدر

    **محاضرة   محاضرة 

ف / د  9عزوز عبد الناصر قا/ د     9قاع شر

ب ع  اصة البحثملتقى التدر بية ا    ال

TD عزوز عبد الناصر/ د  TD  بوسكرة/ د    

    9ق   9قا

بية   بية اقتصاديات ال    اقتصاديات ال

    بوخيط/ د TD  محاضرة 

     9ق  بوخيط/ د

سية املقاوالتية    اللغة الفر

عد ( محاضرة  )عن  عد       التحاضر عن 

ام قا/ د TD  نا /د    9بلقرمي س

    

    

     

 جامعة دمحم بوضياف المسيلة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية**   جامعة المسيلة    

09.00- 08.00 يام  

  

 حد 

ر ب ع  تقنيات التحر ملتقى التدر

  **محاضرة 

  9ق  رحاب/ د.أ

ن اصة ثن بية ا ب ع   ال ملتقى التدر

  **محاضرة 

  9ق بوسكرة/ د 

  

 الثالثاء

ن  بية والتكو زائر ال   ا

  **محاضرة 

  9قاتالي/ د

عاء ن   ر بية والتكو زائر ال   ا

TD تا/ د  

 9ق 

س م     ا

  

  

 



 

  2020/2021 -السداسي الثالث  -السنة الثانية ماسترعلم االجتماع التنظيم والعمل

11.0 -12.0012.00 -13.00  13.00 -14.00  

   

   

   

   

ر املذكرة ية تحر زائر  من ر املذكرة سوق العمل  ا ية تحر  من

فكرون / د. أ** محاضرة   بلوم.  د. أ* / تطبيق  بلوم.  د. أ* / محاضرة    

 10قاعة  2الفوج   10قاعة   10قاعة  1الفوج 

   

جتما  راك امل و جتما ا راك امل و جتما  ا راك امل و  ا

زائر   10قاعة / 2بداوي  الفوج     10قاعة/1 لفوجا/ بداوي / د **محاضرة  ا

   10قاعة/بداوي / د 

   

  حصاء التطبيقي للعلوم

    2فوج 8قاعة / أوصيف 

   

    

   

   

   

   

 

 رئيس القسم

السنة الثانية ماسترعلم االجتماع التنظيم والعمل  قسم علم االجتماع ** كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

09.00 -10.00  10.00 -11.00  00 

  

  

  

  

ر املذكرة التحليل السوسيولو للمؤسسة ية تحر ر املذكرة من ية تحر من

ة محاضرة زائر تطبيق   بلوم.  د/محاضرة  ا

الفوج   10قاعة   10قاعة /بوجالل / د

  

جتما  دراسات حول سوسيولوجيا العمل دراسات حول سوسيولوجيا العمل راك امل و  ا

بداوي  الفوج / د  8قاعة /2جغلو الفوج /د. أ  8قا/  1الفوج / جغلو / د. أ

 التحليل السوسيولو للمؤسسة التحليل السوسيولو للمؤسسة

  10قاعة/  1لفوج ا  بوجالل/ د 10قاعة/  2لفوج ا  بوجالل/ د

حصاء التطبيقي للعلوم حصاء التطبيقي  حصاء التطبيقي للعلوم   

جتماعية محاضرة أوصيف / د 1الفوج 8قاعة / أوصيف/ د 

   10قاعة /أوصيف/ د

  

  

  

  

  

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية**   جامعة المسيلة    

يام  08.00 -09.00  

 

 

حد   

 

  

 

 

ن ثن عات قانون العمل   شر  

زائر    ا

  10قاعة  شباح.  د* / محاضرة 

 

 

 

لثالثاءا  

 دراسات حول سوسيولوجيا العمل 

زائر   ا

  10قاجغلو / د. أ** محاضرة 

 

عاء عد(املقاوالتية  الألر )عن   

  قاعة  زال. د* / محاضرة

سية  عد ( اللغة الفر )عن   

  10قاعة / بداوي / د

 

س م    ا

 

 



لذا يجب انهاء كل االعمال البيداغوجية في  30/12/2020إلى غاية  12/2020/ 15يوما فقط ابتداء من 15ليكن في علم السادة األساتذة الكرام أن مدة الدراسة 
لشكر واالحترام رئيس هذه الفترة، كما أعلمكم بأن مدة الحصة الواحدة هي ساعة واحدة فقط ، لذا يجب االلتزام بالبرنامج المسند لكل أستاذ، ولكم مني فائق ا

  القسم جمال بن خالد

 

 


