
 تنظیم وعمل .01ماستر  قسم علم االجتماع

 16.00-15.00 15.00-14.00 14.00-13.00 13.00-12.00 12.00-11.00 11.00-10.00 10.00-09.00 09.00- 0800 األیام
  
  

 األحد 

ية وتقنيات البحث ية وتقنيات البحث  من قتصادية  من ولوجية  و ات التنظيم  ن جتماع التنظيم مدخل    تطبیق نظر ات التنظيم  لعلم  ات التنظيم  نظر   نظر
  شباح/ د   شباح/ د   بوجالل/ د       S05قا 3بتقة ف/ د      حاب/ د .أ  بلوم/ د .أ  بلوم/ د .أ

ية وتقنيات البحث محاضرة محاضرة محاضرة  محاضرة محاضرة محاضرة  من

 قاعة المحاضرات قاعة المحاضرات قاعة المحاضرات     S06قا/ 02بلوم  تطبیق ف/ د.أ قاعة المحاضرات قاعة المحاضرات قاعة المحاضرات
            

            
            

 االثنین

ية وتقنيات البحث ات التنظيم من ات التنظيم  نظر ة  نظر شر ية     تنمية املوارد ال ة لغة أجن شر ة  تنمية املوارد ال شر   تنمية املوارد ال
  بن یمینة/ د .أ  بن یمینة/ د .أ شباح/ د    بن یمینة/ د .أ  شباح/ د     S05قا  2بتقة ف/ تطبیق د      S05قا/ 03بلوم  تطبیق ف/ د.أ

ات التنظيم ية وتقنيات البحث  نظر  محاضرة  محاضرة  محاضرة   محاضرة محاضرة من

 قاعة المحاضرات  قاعة المحاضرات  قاعة المحاضرات    قاعة المحاضرات  قاعة المحاضرات   S06 قا1بلوم  تطبیق  ف/ د    S05قا 1بتقة ف/ تطبیق  د
             
             

  
  

 الثالثاء
  
  
 

ن جتماع ال جتماع التنظيم مدخل لعلم  جتما للعمل مدخل لعلم  جتما للعمل علم النفس  جتما للعمل    علم النفس  جتما للعمل علم النفس  ستدل علم النفس   حصاء الوصفي و
  S 05 ، قا3فضیل  ف/ د S 5  TD ، قا2زالقي ف / د .أ S5   TD،  قا1زالقي ف/ د.أ TD   شبیلي/ د  شبیلي/ د  بوجالل/ د  بوجالل/ د 

جتماع التن      محاضرة محاضرة  محاضرة  محاضرة     ظيممدخل لعلم 

ن   قاعة المحاضرات قاعة المحاضرات  قاعة المحاضرات  قاعة المحاضرات جتماع ال ة  S06 ، قا3زیتوني ف / د TD  مدخل لعلم  شر   TDتنمية املوارد ال
         TD  قا2زیتوني ف / د ،S06  ة شر    S06 قا 2بن یمینة  ف/ د.أ  تطبیق تنمية املوارد ال

ة          شر      S07 قا  1بن یمینة ف /د .أTD  تنمية املوارد ال

         TDقا 3بن یمینة ف / د.أ S0 7       

 
  األربعاء

  
 

ستدل جتما للعمل حصاء الوصفي و ستدل  علم النفس  جتما للعمل حصاء الوصفي و      مجتمع املعرفة   علم النفس 

     زالقي / د .أ    s 07،  قا3زالقي  ف/ د.أ S05  TD ، قا1فضیل   ف / د TD   شبیلي/ د  فضیل/ د 
    محاضرة      محاضرة  محاضرة

ن  قاعة المحاضرات  قاعة المحاضرات جتماع ال ستدل مدخل لعلم      قاعة المحاضرات   حصاء الوصفي و

        S05  ،قا 02فضیل  ف /د  S06   TD ،  قا2زیتوني ف/ تطبیق د    
              

  خمیسال

          
      
             
             
               


