
 2018 - 2017

  جامعة جیاللي بونعامة خمیس ملیانة

 كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة 

  قسـم العلـوم االجتماعیة

السنة األولى - ماستر
التخصص : علم اجتماع العنف وعلم العقاب

M1SOC M1محاضرات فقط
9:30                8:0011:00             9:3012:30               11:0014:00              12:3015:30              14:0017:00   15:30

   

 S408 (محاضرة) S407 (محاضرة) S402 (محاضرة)

 علم االجرام علم النفس الجنائي السیاسة الجنائیة

 S:46 S:46 S:46

 سالي مراد قزمیر أمینة  سالي مراد

  

 S404 (محاضرة) S405 (محاضرة)

 منھجیة البحث علم الضحایا

 S:46 S:34

 بوعزوز محمد حطابي صادق

  

 S406 (محاضرة) S401 (محاضرة)

 النظریات السوسیوجیة لالنحراف و الجریمة االحصاء الجنائي

 S:33 S:33

 بن عودة محمد مغراني سلیم

   

 S410 (محاضرة) S409 (محاضرة) S403 (محاضرة)

 علم العقاب اللغة االنجلیزیة  اللغة الفرنسیة

 S:34 S:35 S:7المدرج

 سحنون أم الخیر بوسوبال  عمران مصطفى

األحد

جدول توقیت الفوج

السبت

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

05-09-2017



 2018 - 2017

  جامعة جیاللي بونعامة خمیس ملیانة

 كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة 

  قسـم العلـوم االجتماعیة

السنة الثالثة - لیسانس
التخصص : علم االجتماع ا

L3SOC3محاضرات فقط
9:30                8:0011:00             9:3012:30               11:0014:00              12:3015:30              14:0017:00   15:30

 

 S309 (محاضرة)

 تحلیل اجتماعي لقضایا حقوق االنسان

 S:46

 سحنون أم الخیر

  

 S304 (محاضرة) S303 (محاضرة)

 علم اجتماع المؤسسات1 الدراسات المؤسسة في علم االجتماع

 S:35 S:46

 حفیفي رتیبة  حنیش ملیكة

   

 S305 (محاضرة) S302 (محاضرة) S301 (محاضرة)

 النظریات المعاصرة في علم االجتماع سوسیولوجیاالرابط االجتماعي 1 ملتقى التدریب على البحث االجتماعي

 S:35 S:46 S:46

 بن عودة محمد محمد عمر فتیحة عمیرات عبد الحكیم 

 

 S306 (محاضرة)

 تحلیل و معالجة المعطیات االجتماعیة 

 S:46

 لعماري لیندة

األحد

جدول توقیت الفوج

السبت

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

05-09-2017



 2018 - 2017

  جامعة جیاللي بونعامة خمیس ملیانة

 كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة 

  قسـم العلـوم االجتماعیة

السنة الثانیة - لیسانس
التخصص : علم االجتماع

L2SOC2محاضرات فقط
9:30                8:0011:00             9:3012:30               11:0014:00              12:3015:30              14:0017:00   15:30

    

 S203 (محاضرة) S206 (محاضرة) S209 (محاضرة) S210 (محاضرة)

 لغة فرنسیة لغة انجلیزیة أنتروبولوجیا اجتماعیة وثقافیة التغیر االجتماعي1

 S:46 S:46 S:34 S:46

 حتو بوھراوة  بوضیاف فطیمة حفیفي رتیبة 

 

 S207 (محاضرة)

 منھجیة البحث في علم االجتماع1

 S:46

 لعماري لیندة

  

 S202 (محاضرة) S201 (محاضرة)

 النظریات السوسیولوجیة الحدیثة1 میادین علم االجنماع

 S:46 S:46

 ثلیجاني نورة شامي زینب

  

 S205 (محاضرة) S204 (محاضرة)

 المشكالت االجتماعیة القضایا الدولیة الراھنة

 S:7المدرج S:7المدرج

 زایدي غنیة مصبایح فوزیة 

األحد

جدول توقیت الفوج

السبت

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

05-09-2017



 2018 - 2017

  جامعة جیاللي بونعامة خمیس ملیانة

 كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة 

  قسـم العلـوم االجتماعیة

السنة الثانیة - ماستر
التخصص : علم اجتماع العنف وعلم العقاب

M2SOC M2محاضرات فقط
9:30                8:0011:00             9:3012:30               11:0014:00              12:3015:30              14:0017:00   15:30

 

 S502 (محاضرة)

 النظریات المعاصرة للجریمة

 S:33

 نسیسة فاطمة الزھراء

   

 S506 (محاضرة) S501 (محاضرة) S507 (محاضرة)

 مصطلحات العنف وعلم العقاب مدخل الى علم اجتماع الجریمة و االنحراف السیاسة الجنائیة

 S:7المدرج S:33 S:7المدرج

 بن عودة محمد حفیفي رتیبة  شامي زینب

     

 S503 (محاضرة) S505 (محاضرة) S504 (محاضرة) S510 (محاضرة) S509 (محاضرة)

 لغة انجلیزیة لغة فرنسیة منھجیة معمقة االحصاء الوصفي  قانون العقوبات الجزائري

 S:46 S:46 S:46 S:7المدرج S:33

 واضح راضیة صحراوي عبد المجید ثلیجاني نورة مغراني سلیم صباح احمد

األحد

جدول توقیت الفوج

السبت

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

05-09-2017



 2018 - 2017

  جامعة جیاللي بونعامة خمیس ملیانة

 كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة 

  قسـم العلـوم االجتماعیة

السنة األولى
A التخصص : میدان العلوم االجتماعیة - المجموعة

L1DOM-Aمحاضرات فقط
9:30                8:0011:00             9:3012:30               11:0014:00              12:3015:30              14:0017:00   15:30

    

(محاضرة) 103 (محاضرة) 111 (محاضرة) 110 (محاضرة) 109 

 مدخل إلى علم اجتماع انجلیزیة فرنسیة فرد و ثقافة

 S:7المدرج S:7المدرج S:37 S:7المدرج

 بن عودة محمد  سي بشیر محمد بوضیاف فطیمة

  

(محاضرة) 105 (محاضرة) 101 

 مدارس ومناھج مدخل إلى األنتروبولوجیا

 S:7المدرج S:7المدرج

 صباح احمد 

  

(محاضرة) 102 (محاضرة) 108 

 مدخل إلى علم النفس مدخل إلى اإلقتصاد

 S:7المدرج S:7المدرج

 تقرین فتیحة عمران مصطفى

 

(محاضرة) 104 

 مدخل إلى الفلسفة

 S:7المدرج

 واحك مراد

األحد

جدول توقیت الفوج

السبت

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

05-09-2017


