
  2020/2021 -السداسي األول  - السنة األولى ماسترعلم االجتماع التربیة              قسم علم االجتماع ** كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة**   جامعة المسیلة    

 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 

جتما ية البحث  جتما  من ية البحث  بوي   من بوي  حصاء ال بوي    حصاء ال بوي   منھجیة البحث االجتماعي علم النفس ال  حصاء ال
  مامش/ د   عزوز/ تطبیق  د  بومدین/ د     مامش/ د   مامش/ د   عزوز / د .أ  عزوز / د .أ

   S0 1، قا1تطبیق   ف   S05 قا  1قا2ف   محاضرة    محاضرة  محاضرة محاضرة محاضرة
     قاعة المناقشات   قاعة المناقشات  قاعة المناقشات قاعة المناقشات قاعة المناقشات

ات السوسيولوجية            ات السوسيولوجية  النظر   النظر
 قا 1  بوساق ف/تطبیق  د   2S08بوساق ف/تطبیق  د         

S08  
             

 االثنین

بوي  ة حصاء ال بو ة  املنا ال بو بية املقارنة  املنا ال ات السوسيولوجية    ال ات السوسيولوجية  النظر بوي   النظر  علم النفس ال
 بومدین/ د   علي شریف/ د   علي شریف/ د    كتفي/ د   بونیف/ د   بونیف / د   مامش/ د 

  محاضرة  محاضرة  محاضرة   محاضرة  محاضرة  محاضرة   S07قا 2تطبیق   ف 
 قاعة المناقشات قاعة المناقشات قاعة المناقشات    قاعة المناقشات  قاعة المناقشات قاعة المناقشات  منھجیة البحث االجتماعي 

بية املقارنة     S08قا  1عزوز ف/ تطبیق  د           ال

          
  
  

 الثالثاء
  
  
 

بوي  خ الفكر ال بوي  تار خ الفكر ال ات السوسيولوجية تار بية   اللغة اإلنجلیزیة  النظر  تطبیق التربويتاریخ الفكر   تاریخ الفكر التربوي  فلسفة ال

  S8 قاعة1عبد السالم  ف/د    S08 2عبد السالم  ف/تطبیق  د  بونویقة/ د   بلقرمي/ د   علي شریف/ د  قندوز/ د  قندوز/ د 
      محاضرة    محاضرة  محاضرة  محاضرة  محاضرة

  تطبیق التربیة المقارنة تطبیق التربیة المقارنة  قاعة المناقشات    قاعة المناقشات قاعة المناقشات  قاعة المناقشات  قاعة المناقشات
    S06 قاعة2جرار  ف/د    S07 قاعة 1جرار ف/.د              
              
               

 
  األربعاء

  
 

بوي  خ الفكر ال بية املقارنة تار بية املقارنة  ال   تطبیق فلسفة التربیة تطبیق فلسفة التربیة  فلسفة التربیة    فلسفة التربیة  ال

  S07 قاعة  2بونویقةف/ د    S06قاعة 1بونویقة  ف/ د     بونویقة/ د     بونویقة/ د   كتفي/ د   كتفي/ د  قندوز/ د 
     محاضرة   محاضرة محاضرة محاضرة محاضرة

     قاعة المناقشات    قاعة المناقشات  قاعة المناقشات  قاعة المناقشات  قاعة المناقشات
                
                
              
               

  خمیسال

            
      
             
             
               


