
  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  01:الفوج رقم                                                                                           الثانية                                            : السنة                                            علم �جتماع                                                                : قسم

  �يام
ـــــــــــــــــــ  14:00 – 13:00  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 09:00  09:00 – 08:00 ـــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــوريإمتــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ــــــــــــــــــمتإ...... )ا��ضور إجباري (وحدات التعليم �ساسية ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــحضحان ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية   وريــــــــــــــــ

  �حد
 إحصاء استدال�� 

 35ق –تطبيق 

  زر��/  أ 

   
 

  ميادين علم �جتماع

   07مد–محاضرة 

  شامي/أ 

 ميادين علم �جتماع

 35تطبيق ق 

شامي/أ   

)ة(�ستاذ    مالحظة املقياس 

 

)محاضرة(��نون   

)أعمال موج�ة(��نون    

              ( 2وف 1ف )              

 )4وف 3ق( م�ي   فت��    

 

القضايا الدولية 

 الرا�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

 وموقع ال�لية

  �ثن�ن
 من��ية البحث       

  35ق  –تطبيق 

  لعماري / أ 

  من��ية البحث

  07مد -محاضرة

  ي ر لعما/ أ

 

 

  

 عبد هللا عثمان
 

 ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  الثالثاء
  

  

        
 التغ�� �جتما��

 07مد-محاضرة

حفيفي/ أ  

  

 التغ�� �جتما�� 

 35-تطبيق

  حفيفي/  أ

  )محاضرة(محامدية

 

ان��و�ولوجيا 

اجتماعية و 

 ثقافية

  

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  �ر�عاء

  

النظر�ات   

 السوسبولوجية

 34ق -تطبيق

  بال��/أ

النظر�ات 

 السوسيولوجية 

 07مد -محاضرة

  بال��/أ

 املشكالت �جتماعية

 35ق-تطبيق 

  تيجا�ي/ أ

  املشكالت �جتماعية 

  07مد-محاضرة

  تيجا�ي/ أ

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  



  

  

   جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  

  02:الفوج رقم                                                                                                     الثانية                        : السنة                                                        علم �جتماع                                                                      : قسم      

  �يام
ـــ  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 09:00  09:00 – 08:00 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــوري�متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــحان حضـــــــــــــــــــــــــــــ�مت) ......ا��ضور إجباري (وحدات التعليم �ساسية   )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية   وريــــــــــــــــــــــــــ

  �حد
 من��ية البحث  

  34ق  –تطبيق 

  لعماري / أ 

 إحصاء استدال��

 34ق –تطبيق 

  زر��/  أ 

 
 

  ميادين علم �جتماع

أ 07مد–محاضرة 

  شامي/

 مالحظة املقياس  )ة(�ستاذ  

 

)محاضرة( ��نون   

)أعمال موج�ة(��نون    

              ( 2وف 1ف )              

  )4وف 3ق( م�ي   فت��    

 

القضايا الدولية 

 الرا�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

 وموقع ال�لية

  �ثن�ن
 ميادين علم �جتماع

 34تطبيق ق 

  شامي //أ

 التغ�� �جتما�� 

 34-تطبيق

  حفيفي/  أ

  البحث من��ية    

  07مد -محاضرة

  لعماري / أ

 عبد هللا عثمان
 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  الثالثاء
     

  

 املشكالت �جتماعية 

 34ق-تطبيق 

  محامدية/أ

 التغ�� �جتما��  

 07مد-محاضرة

حفيفي/ أ  

  

  )محاضرة(محامدية

 

ان��و�ولوجيا 

 اجتماعية و ثقافية

  

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  �ر�عاء

  

النظر�ات 

 السوسبولوجية

 34ق -ا��ديثة تطبيق

  ��اس س�ام/ أ 

النظر�ات   

 السوسيولوجية 4

 07مد -محاضرة

  مالك/أ

املشكالت   

  �جتماعية 

  07مد-محاضرة

  تيجا�ي/ أ

 

 

 

  

  



  03:الفوج رقم                                                                                   

ــــوريإمتـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية 

 مالحظة املقياس  )ة(�ستاذ

 

)محاضرة(��نون 

)أعمال موج�ة

              ( 2وف 1

  )4وف 3ق( م�ي   فت��    

 

القضايا الدولية 

 الرا�نة

 

دروس ت�شر ع�� مستوى 

 صفحة الشعبة وموقع ال�لية

عبد هللا عثمان
 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� مستوى 

  صفحة الشعبة وموقع ال�لية

  )محاضرة(محامدية

 

ان��و�ولوجيا 

 اجتماعية و ثقافية

  

 

دروس ت�شر ع�� مستوى 

  صفحة الشعبة وموقع ال�لية

 

 

 

  

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة                                     

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

            الثانية                                      : السنة                                                      علم �جتماع                                                                    

10:00 – 11:00  11:00 – 12:00  12:00 – 13:00  

ــــــــحان  ) ......ا��ضور إجباري  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوريإمتــــــــــ   حضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  ميادين علم �جتماع

  07مد–محاضرة 

  شامي/أ 

 إحصاء استدال��

 33ق –تطبيق 

  زر��/  أ 

�ستاذ

 ��نون 

أعمال موج�ة(��نون    

1ف )              

م�ي   فت��    

 ميادين علم �جتماع

 33تطبيق ق 

  شامي //أ

 التغ�� �جتما�� 

 33-تطبيق

  حفيفي/  أ

  من��ية البحث

  07مد -محاضرة

  لعماري / أ

 عبد هللا عثمان

ترمول لطفي

 

  

 املشكالت �جتماعية

 33ق-تطبيق 

  محامدية/أ

 

 التغ�� �جتما��

 07مد-محاضرة

  حفيفي/ أ

محامدية

النظر�ات 

 السوسيولوجية 

 07مد -محاضرة

  مالك/أ

  املشكالت �جتماعية   

  07مد-محاضرة

  تيجا�ي/ أ

  

علم �جتماع                                                                    : قسم

  �يام
08:00 – 09:00  09:00 – 10:00  

ا��ضور إجباري (وحدات التعليم �ساسية

  �حد
 من��ية البحث  

33ق  –تطبيق   

  لعماري / أ 

  �ثن�ن
    

  الثالثاء
     

  �ر�عاء

  

النظر�ات   

 السوسبولوجية

 33ق -ا��ديثة تطبيق

  ��اس/ أ 



               

  04:الفوج رقم                                                                                                        

ـــــــــــــــــــ ـــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــوريإمتــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية 

 مالحظة املقياس  )ة(�ستاذ

 

)محاضرة(��نون   

)أعمال موج�ة(��نون    

              ( 2وف 1ف )         

  )4وف 3ق( م�ي   فت��    

 

القضايا الدولية 

 الرا�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

 وموقع ال�لية

 عبد هللا عثمان
 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  )محاضرة(محامدية

 

ان��و�ولوجيا 

 اجتماعية و ثقافية

  

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

 

 

 

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

                                              الثانية              : السنة                                                                 علم �جتماع                                                                     

10:00 – 11:00  11:00 – 12:00  12:00 – 13:00  13:00 – 14:00  

ــــــــحان  ) ......ا��ضور إجباري (وحدات التعليم �ساسية ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوريإمتــــــــــ   حضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحصاء استدال��

33ق –تطبيق 

زر��/  أ 

  ميادين علم �جتماع

  أ07مد –محاضرة 

  شامي/

 من��ية البحث

 34ق  –تطبيق 

  لعماري / أ 

 

 

  

 �جتماعميادين علم   

 34تطبيق ق 

  شامي//أ

  من��ية البحث

  07مد -محاضرة

  لعماري / أ

 

 

  

 

  

 التغ�� �جتما��  

 07مد-محاضرة

  حفيفي/ أ

 

 املشكالت �جتماعية

 34ق-تطبيق 

محامدية/أ  

  

النظر�ات 

 السوسيولوجية 

 07مد -محاضرة

  بال��/أ

النظر�ات 

 السوسبولوجية

 33ق -ا��ديثة تطبيق

  بال��/أ

  املشكالت �جتماعية 

  07مد-محاضرة

  تيجا�ي/ أ

 

 

  

علم �جتماع                                                                     : قسم 

  �يام
08:00 – 09:00  09:00 – 10:00  10:00

وحدات التعليم �ساسية

  �حد
    

 إحصاء استدال��

 تطبيق 

 أ 

  �ثن�ن
 التغ�� �جتما�� 

 33-تطبيق

  حفيفي/  أ

  

  الثالثاء
     

  

  �ر�عاء

  

النظر�ات     

السوسيولوجية 

محاضرة

أ



 

 

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة                                                                                   

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  

  01:الفوج رقم                                                                                                     الثالثة                 : السنة                                                                                       علم �جتماع                                                    : قسم

  �يام
ـــــــــــ�مت  14:00 – 13:00  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 09:00  09:00 – 08:00 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــحان حضـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   وريـــــــ

ـــــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــ�مت) ......ا��ضور إجباري (وحدات التعليم �ساسية   .)الدراسة عن �عد( و �فقية  وحدات التعليم �سك�شافية  وريـــــــــــــــــــــــــــ

  �حد
    

  

  الدراسات املؤسسة 

 لعلم �جتماع 

  �س�سة/ أ-34ق

 تحليل ومعا��ة 

 املعطيات �حصائية

  عمران/ أ-33ق 

تحليل املعطيات 

-�حصائية

 محاضرة 

  07مد- عمران- أ

  

 الدراسات املؤسسة 

7مد-لعلم �جتماع  

  �س�سة/محاضرة أ

  مالحظة  املقياس  )ة(�ستاذ

ع�� بن يح�� سليمة 

)محاضرة(  

ع�� بن يح�� 

) أعمال موج�ة(سليمة

  .�ل �فواج

ا��وكمة  

وأخالقيات 

  امل�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  �ثن�ن
      

  

النظر�ات املعاصرة 

 46لعلم �جتماع ق

  محامدية/ أ

 النظر�ات املعاصرة  

 7مد -لعلم �جتماع

  بن عودة/ أ

 عبد هللا عثمان
 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  الثالثاء
سوسيولوجيا   

-الرابط �جتما��

 33ق

  بوضياف/أ 

سوسيو��يا الرابط 

  محاضرة -�جتما��

  7مدر بوضياف/ أ

علم إجتماع 

 ملؤسسات

 7مد -محاضرة

  حن�ش/ أ

 علم إجتماع

 35ملؤسسات ق

  صباح/ أ

 

 

  
 

  ع�� بوكر�طة

 

حليل تـ

اجتما�� 

لقضايا حقوق 

  ��سان

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  �ر�عاء
  

  

ملتقى التدر�ب ع�� 

 7مد -البحث

  بوعزوز/ أ

 ملتقى التدر�ب 

 33ق-ع�� البحث

  بوعزوز/أ

        

 

  



  

  

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة                                   

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  

  02:الفوج رقم                                                                                                                               الثالثة           : السنة                                                                                           علم �جتماع                            : قسم

  

  �يام
ـــــــــــ  14:00 – 13:00  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 09:00  09:00 – 08:00 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــحان حضـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــوري�متــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــ

ــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــ�مت) ......ا��ضور إجباري (وحدات التعليم �ساسية   ).الدراسة عن �عد( و �فقية وحدات التعليم �سك�شافية  وريـــــــــــــــــــــــــــــ

  �حد
 تحليل ومعا��ة     

 املعطيات �حصائية

  عمران/ أ-35ق 

تحليل املعطيات   

 محاضرة -�حصائية

  07مد- عمران- أ

 

 الدراسات املؤسسة

7مد-لعلم �جتماع   

  �س�سة/محاضرة أ

  مالحظة  املقياس  )ة(�ستاذ
ع�� بن يح�� سليمة 

)محاضرة(  

ع�� بن يح�� 

) أعمال موج�ة(سليمة

  .�ل �فواج

ا��وكمة  

  وأخالقيات امل�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  �ثن�ن
سوسيولوجيا 

-الرابط �جتما��

 35ق

  بوضياف/أ 

 الدراسات املؤسسة 

 لعلم �جتماع 

دمحم أعمر   /أ-33ق

  فتيحة

  

  

النظر�ات املعاصرة   

 34لعلم �جتماع ق

  محامدية/ أ

 

 املعاصرة النظر�ات

 7مد -لعلم �جتماع

  بن عودة/ أ

 عبد هللا عثمان

 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

      الثالثاء

سوسيو��يا الرابط 

  محاضرة-�جتما��

  7مدر بوضياف/ أ

علم إجتماع 

 ملؤسسات

 7مد -محاضرة

  حن�ش/ أ

    
 

  ع�� بوكر�طة

 

حليل اجتما�� تـ

لقضايا حقوق 

  ��سان

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  �ر�عاء
 ملتقى التدر�ب

 33ق-ع�� البحث

  بوعزوز/ أ

ملتقى التدر�ب ع�� 

 7مد -البحث

  بوعزوز/ أ

 علم إجتماع  

 34ملؤسسات ق

  صباح/ أ

      



 

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  

  

  03:الفوج رقم                                                                                                           الثالثة                    : السنة                                                               علم �جتماع                                                                   : قسم

  �يام
ـــــــــــ  14:00 – 13:00  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 09:00  09:00 – 08:00 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــحان حضـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــوري�متــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــ

  )الدراسة عن �عد( و �فقية وحدات التعليم �سك�شافية  .وريـــــــــــــــــــــــــحان حضـــــــــــــــــــــــــــــ�مت) ......ا��ضور إجباري (التعليم �ساسية وحدات

  �حد
 تحليل ومعا��ة 

 املعطيات �حصائية

  عمران/ أ-33ق 

النظر�ات املعاصرة     

 34لعلم �جتماع ق

  مرابط�ن/ أ

تحليل املعطيات 

 محاضرة -�حصائية

  07مد- عمران- أ

 

 الدراسات املؤسسة 

7مد-�جتماع لعلم  

  �س�سة/محاضرة أ

  مالحظة  املقياس  )ة(�ستاذ

ع�� بن يح�� سليمة 

)محاضرة(  

ع�� بن يح�� 

) أعمال موج�ة(سليمة

  .�ل �فواج

ا��وكمة  

  وأخالقيات امل�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  �ثن�ن
 الدراسات املؤسسة 

 لعلم �جتماع 

دمحم أعمر / أ-46ق

  فتيحة

سوسيولوجيا 

-الرابط �جتما��

 35ق

  بوضياف/أ 

  

  

    

  

 النظر�ات املعاصرة

 7مد -لعلم �جتماع

  بن عودة/ أ

 عبد هللا عثمان

 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  الثالثاء
 ملتقى التدر�ب   

 35ق-ع�� البحث

  دمحم أعمر فتيحة

سوسيو��يا الرابط 

  محاضرة -�جتما��

  7بوضيافمدر/ أ

علم إجتماع 

 ملؤسسات

 7مد -محاضرة

  حن�ش/ أ

    

 

  ع�� بوكر�طة

 

حليل اجتما�� تـ

لقضايا حقوق 

  ��سان

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

  �ر�عاء
ملتقى التدر�ب ع��   

 7مد -البحث

  بوعزوز/ أ

 علم إجتماع    

 33ملؤسسات ق

  صباح/ أ

 

 

  

  

  



  

  

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  

  04:الفوج رقم                                                                                                                   الثالثة  : ةثالثال                                                                 علم �جتماع                                : قسم

  �يام
ـــــــــــ  14:00 – 13:00  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 09:00  09:00 – 08:00 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــحان حضـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــوري�متــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــ

ـــحان حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�مت) ا��ضور إجباري (التعليم �ساسية وحدات   )الدراسة عن �عد( و �فقية وحدات التعليم �سك�شافية  وريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �حد
 النظر�ات املعاصرة

 46لعلم �جتماع ق 

  مرابط�ن/ 

 الدراسات املؤسسة     

 لعلم �جتماع 

  �س�سة/ أ- 35.ق

تحليل املعطيات 

 محاضرة -�حصائية

  07مد- عمران- أ

املؤسسةالدراسات   

7مد-لعلم �جتماع   

  �س�سة/محاضرة أ

  مالحظة  املقياس  

ع�� بن يح�� سليمة 

)محاضرة(  

ع�� بن يح�� 

) أعمال موج�ة(سليمة

  .�ل �فواج

ا��وكمة  

  وأخالقيات امل�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  �ثن�ن
 تحليل ومعا��ة         

 املعطيات �حصائية

  عمران/ أ35ق 

 صرة النظر�ات املعا

 7مد -لعلم �جتماع

بن عودة/ أ  

 

  

 عبد هللا عثمان

 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  الثالثاء
سوسيولوجيا 

-الرابط �جتما��

 35ق

  بوضياف/أ

سوسيو��يا الرابط   

  محاضرة -�جتما��

  7مدر بوضياف/ أ

علم إجتماع 

 ملؤسسات

 7مد -محاضرة

  حن�ش/ أ

 علم إجتماع

 33ملؤسسات ق

  حن�ش/ أ

 

 

  

 

  ع�� بوكر�طة

 

حليل اجتما�� تـ

لقضايا حقوق 

  ��سان

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  �ر�عاء
ملتقى التدر�ب ع��   

 7مد -البحث

  بوعزوز/ أ

 ملتقى التدر�ب   

 46ق-البحثع�� 

  بوعزوز/أ

      



                                                                                                   

  05:الفوج رقم                                                                          الثالثة                                                        

ـــــــــــ  14:00 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــحان حضـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــوري�متــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــ

  )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية 

 

الدراسات املؤسسة

7مد-لعلم �جتماع

�س�سة

  مالحظة  املقياس  )ة(�ستاذ

يح�� سليمة ع�� بن 

)محاضرة(  

ع�� بن يح�� 

أعمال (سليمة

  .�ل �فواج) موج�ة

ا��وكمة  

  وأخالقيات امل�نة

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

 املعاصرة

 7مد -

بن عودة

 

 عبد هللا عثمان

 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

  وموقع ال�لية

 

  ع�� بوكر�طة

 

حليل اجتما�� تـ

لقضايا حقوق 

  ��سان

 

دروس ت�شر ع�� 

مستوى صفحة الشعبة 

 وموقع ال�لية

  

                                                                                                                                                                                                                              
  ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانةجامعة 

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

الثالثة                                                        : السنة                                                                                          

10:00 – 11:00  11:00 – 12:00  12:00 – 13:00  13:00 – 00

ــــــــحان حضــــــــــــــــــــــــ�مت) .ا��ضور إجباري (التعليم �ساسية   وريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحليل املعطيات     

  �حصائية

  محاضرة -

  07مد- عمران- أ

 الدراسات املؤسسة

لعلم �جتماع   

�س�سة/محاضرة أ  

  

 تحليل ومعا��ة 

 املعطيات �حصائية

  عمران/ أ-48ق 

 الدراسات املؤسسة   

 لعلم �جتماع 

  حن�ش/ أ -33ق

املعاصرةالنظر�ات 

-لعلم �جتماع

بن عودة/ أ  

  

سوسيو��يا الرابط 

  محاضرة -�جتما��

  7مدر بوضياف/ أ

علم إجتماع 

 ملؤسسات

7مد -محاضرة  

  حن�ش/ أ

سوسيولوجيا الرابط 

 46ق-�جتما��

  بوضياف/أ 

  

النظر�ات املعاصرة 

 34لعلم �جتماع ق

  يجا�يلت/ أ

      

  

  

                                                                                                                             

                                                   علم �جتماع                                         : قسم

  �يام
08:00 – 09:00  09:00 – 10:00  

التعليم �ساسية وحدات

  �حد
    

  �ثن�ن
    

  الثالثاء
 ملتقى التدر�ب

 33ق-ع�� البحث

  دمحم أعمر فتيحة

 علم إجتماع

 34ملؤسسات ق

  حن�ش/ أ

  �ر�عاء
  ملتقى التدر�ب   

 7مد -البحث ع��

  بوعزوز/ أ



  

 

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة                                                                                                                                            

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  

  01:الفوج رقم                                                                                            ثانية ماس��                  : السنة                                                           علم �جتماع                                                                   : :قسم

  �يام
ـــــــــحان   13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 9:00  9:00 – 8:00 ـــــــــــــــــــــــوري�متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   حضــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــحان حضــــــــــــــــــــــــ�مت ) .ا��ضور إجباري (التعليم �ساسية وحدات   )عن �عدالدراسة ( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية   وريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �حد
 برمجيات   

 46ق-تحليل البيانات

  ب��اج طا�ر/ أ

 -برمجيات تحليل البيانات

 محاضرة

  ب��اج طا�ر/ أ46ق 

املؤسسات �صالحية 

 46ق-والعقابية

  ��يا�ي كمال/ أ|

)ة(�ستاذ    مالحظة املقياس 

 

 حفيفي

 

 )محاضرة(املقاوالتية

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  ال�لية الشعبة وموقع

  �ثن�ن
جنوح ورعاية  

  46ق-�حداث

-زايدي /أ  

-جنوح ورعاية �حداث

  محاضرة

  46ق-زايدي /أ

املؤسسات �صالحية   

  محاضرة-والعقابية

  46ق -بوزار/ أ|

 عبد هللا عثمان
 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  الثالثاء
ملتقى التدر�ب ع��   

  46ق-البحث

  عم��ات/ أ

ملتقى التدر�ب ع�� 

  محاضرة -البحث

  46ق- عم��ات/ أ

ا��رائم املستحدثة 

 46ق

  زايدي//أ

 

  
 مصبايح

  

ا��دمة 

  )محاضرة(�جتماعية

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

 الشعبة وموقع ال�لية

  

  �ر�عاء
 أن��و�ولوجيا جنائية  

 46ق

  مصبايح/ أ

ا��رائم املستحدثة 

  46ق-محاضرة

  مغرا�ي/أ

 أن��و�ولوجيا جنائية  

مصبايح/ محاضرة أ  

  46ق

  

  
  

  

  

 

  



  

  

  

  

  

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

  �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

  02:الفوج رقم                                                                                       ثانية ماس��                       : السنة                                                                        علم �جتماع                                              : قسم

  �يام
ـــ  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 9:00  9:00 – 8:00 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــوري�متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــحان حضــــــــــــــــــــــــ�مت ) .ا��ضور إجباري (التعليم �ساسية وحدات   )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية   وريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �حد
 برمجيات 

-تحليل البيانات

 46ق

  ب��اج طا�ر/ أ

برمجيات تحليل   

محاضرة -البيانات  

  ب��اج طا�ر/ أ46ق 

املؤسسات �صالحية   

46ق-والعقابية  

��يا�ي كمال/ أ  

)ة(�ستاذ   مالحظة املقياس 

 حفيفي
 

 )محاضرة(املقاوالتية

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  �ثن�ن
-جنوح ورعاية �حداث  -

  محاضرة

  46ق- زايدي /أ

املؤسسات �صالحية   

  محاضرة-والعقابية

  46ق -بوزار / أ|

 عبد هللا عثمان
 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  الثالثاء
ملتقى التدر�ب ع�� 

  46ق-البحث

  عم��ات/ أ

ا��رائم املستحدثة 

 38ق

  زايدي /أ

ملتقى التدر�ب ع�� 

  محاضرة -البحث

  46ق- عم��ات/ أ

   

جنوح ورعاية 

34ق-�حداث  

  زايدي/أ

 مصبايح

  

ا��دمة 

  )محاضرة(�جتماعية

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

 الشعبة وموقع ال�لية

  

  �ر�عاء
أن��و�ولوجيا 

 جنائية

 46ق

  مصبايح/ أ

ا��رائم املستحدثة   

46ق-محاضرة  

  مغرا�ي/أ

 أن��و�ولوجيا جنائية  

 مصبايح/ محاضرة أ

  46ق

  

 

 

 



  01:الفوج رقم                                                                                         

ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــوري�متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية 

  مالحظة  املقياس  

علم النفس 

  )محاضرة(ا��نا�ي

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

عبد هللا عثمان

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

السياسة 

  )محاضرة(ا��نائية

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

 الشعبة وموقع ال�لية

  

  

  

  

  

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

 �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

                                    أو�� ماس��                : السنة                                                                                         

10:00 – 11:00  11:00 – 12:00  12:00 – 13:00  

ـــــحان حضــــــــــــــــــــــــ�مت ) .ا��ضور إجباري (التعليم �ساسية وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية   وريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علم العقاب

  46ق

  ��نون / أ

  �حصاء ا��نا�ي

  محاضرة

  46ق-قزم��/ أ

نظر�ات ا��ر�مة 

-  محاضرة و�نحراف

  46ق-جم��/أ-46ق

  )ة(�ستاذ

 مصبايح

  

  علم ال��ايا

  46ق-محاضرة

  حطا�ي/أ

  علم ال��ايا

  46ق

  حطا�ي/ا

  من��ية البحث

  46ق-محاضرة

  بوعزوز/ أ

 عبد هللا عثمان
 

ترمول لطفي

 علم العقاب  

 46ق–محاضرة 

  ��نون / أ

  نظر�ات ا��ر�مة

  46ق

  جم�� /  أ

 سا��

      

  

  

          

                                  علم �جتماع                        : قسم         

  �يام
8:00 – 9:00  9:00 – 10:00  

التعليم �ساسية وحدات

  �حد
 �حصاء ا��نا�ي  

 46ق

  قزم��/أ

  �ثن�ن
 من��ية البحث  

 46ق

  عم��ات/ أ

  الثالثاء
 علم �جرام

 34ق

  سا��/أ

 علم �جرام

 46ق-محاضرة

  سا��/ أ

  �ر�عاء
    

  



 

 

  

  

  جامعة ا��يال�� بو�عامة بخم�س مليانة

 �لية العلوم �جتماعية و ��سانية

     02:الفوج رقم                                                                                                   أو�� ماس��       : السنة                                                                               علم �جتماع                                                       : قسم

             

  �يام
ـــ  13:00 – 12:00  12:00 – 11:00  11:00 – 10:00  10:00 – 9:00  9:00 – 8:00 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــحان حضــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــوري�متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــحان حضــــــــــــــــــــــــ�مت ) .ا��ضور إجباري (التعليم �ساسية وحدات   )الدراسة عن �عد( وحدات التعليم �سك�شافية و �فقية   وريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �حد
  علم العقاب

  33ق

  ��نون / أ

 �حصاء ا��نا�ي

 33ق

  قزم��/أ

  �حصاء ا��نا�ي  

  محاضرة

  46ق-قزم��/ أ

نظر�ات ا��ر�مة 

-  محاضرة و�نحراف

  46ق-  جم�� /أ-46ق

  مالحظة  املقياس  )ة(�ستاذ

 مصبايح

  )محاضرة(
  علم النفس ا��نا�ي

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  �ثن�ن
 من��ية البحث  

  33ق

  عم��ات/ أ

  علم ال��ايا

   33ق-محاضرة

  حطا�ي/أ

  علم ال��ايا

  33ق

  حطا�ي/ا

  من��ية البحث

  07مدرج-محاضرة

  بوعزوز/ أ

 عبد هللا عثمان
 

  ترمول لطفي

 اللغة �نقل��ية

  

  اللغة الفر�سية

 

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

  الشعبة وموقع ال�لية

  الثالثاء
 علم �جرام  

 46ق-محاضرة

  سا��/ أ

  نظر�ات ا��ر�مة

  33ق

  جم�� /  أ

 علم العقاب

 46ق–محاضرة 

  ��نون / أ

 علم �جرام

 33ق

  سا��/أ

  السياسة ا��نائية  )محاضرة(سا��

دروس ت�شر ع�� مستوى صفحة 

 الشعبة وموقع ال�لية

  

  �ر�عاء
    

  

        

  

  

  

  


