
2017 /2016السنة الجاهعية 

08,00 - 09,30
 1ف/ االكلٌنٌكً االجرام علم/1ب

أجرام1ماستر/ 

 والمجتمع المخدرات 2ب

3 السنة/ 1ف/ت/سعدون

 الرابط سوسٌولوجٌا/5ب

/ تطبٌق/ االجتماعً

3 السنة/2ف/سعدان

 التغٌر/6ب

  2ف/بوخرٌسة/االجتماعً

إجرام1ماستر

TC
 تسٌٌر فً ودوره التخطٌط/8ب

/1ف/منجل/ت/البشرٌة الموارد

 االجتماعً التغٌر 2س 5م

محاضرة  حسٌن بن  

09,30 - 11,00
 / 2ف/االكلٌنٌكً االجرام علم/1ب

أجرام1ماستر

/ والمجتمع المخدرات 2ب

3 السنة// 2ف/ت/سعدون

 الرابط سوسٌولوجٌا/5ب

/ تطبٌق/ االجتماعً

3 السنة/3ف/ سعددان

 التغٌر/6ب

 1ف/ بوخرٌسة/االجتماعً

إجرام1ماستر

 فً االنحراف مشكالت/7ب

 المؤسسة

ٌة  1ماستر/مناجلٌة/االدار

انحراف

 تسٌٌر فً ودوره التخطٌط/8ب

/2ف/منجل/ت/البشرٌة الموارد

 االجتماعً العمل 2س 5م 

محاضرة بوشالغم/

2السنة/ 3ف/ بوزرنة/   1ب 12,30 - 11,00
/ والمجتمع لمخدرات 2ب

3 السنة/ 3ف/ت/سعدون

 الرابط سوسٌولوجٌا/5ب

/ تطبٌق/ االجتماعً

3 السنة/ 1ف/سعدان

 االجتماعً العمل 2س/ 6ب

  ت/  /بوشالغم/

2السنة/2ف/

/   غضبان/ البحث منهجٌة 7ب

2السنة/1ف/  ت

/ المستدامة والتنمٌة البٌئة/8ب

/2ف/,منجل/تطبٌق
كرٌشٌام/ 11ج/  آلً  إعالم 

 الشرطة علم /5 المدرج

/  األمنٌة والمصالح

مرنٌش/  محاضرة

2السنة/ 2ف/  بوزرنة/   1ب 14,00 - 12,30

 لمقاربات نقدي تحلٌل/2ب

/ ت/زٌتونً/االنحراف

انحراف 1ماستر

TC
 االلعمل 2س/ 6ب

 ت/ بوشالغم/االجتماعً

2السنة/1ف/

 غضبان/  البحث منهجٌة   7ب

2السنة/3ف ت/
TC

14,00 - 15,30 
 لمقاربات نقدي تحلٌل/ 2ب

ما/محاضرة/زٌتونً/االنحراف

انحراف 1ستر

TC

15,30 - 17,00 

08,00 - 09,30TC

 البحث مناهج 2ب

 أوكٌل/ السٌكوفٌزٌولوجً

إجرام 1ماستر/ 2ف/

 الشرطة علم /3ب

 مرنٌش/ األمنٌة والمصالح

1ف/ت/

 فً الضبط مشكالت/3ب

 الجزائرى  المجتمع

 1ماستر/تطبٌق/بوطوطن/

انحراف

TC

 المخدرات /10مدرج

/ والمجتمع

3س/محاضرة/سعدون

09,30 - 11,00
 البحث مناهج 2ب

 أوكٌل/ السٌكوفٌزٌولوجً

إجرام 1ماستر/ 1ف/

 الشرطة علم /3ب

 مرنٌش/ األمنٌة والمصالح

2ف/ت/

 فً الضبط مشكالت/3ب

 الجزائرى المجتمع

/ محاضرة/بوطوطن/

انحراف 1ماستر

/ االجتماعٌة الحركات/ 6ب

2السنة /3ف/  ت/بوقصاص

 بالعالقات االتصال مهارات/7ب

2ف/ت/سراي/العامة

 موارد وظائف/ 8ب

2ف/نصٌب/ت/االبشرٌة

 وقضاٌا االجتماع عام /10م

 ساقور/ العربً الوطن

3س/محاضرة

11,00 - 12,30 
 1ماستر/ عسوس/لغة/ 1ب

انحراف

 البحث مناهج 2ب

 بن/ السٌكوفٌزٌولوجً

محاضرة/اسماعٌل

 والتنمٌة البٌئة 5ب

 بوستٌل/تطبٌق/ المستدامة

/1ف/

/ االجتماع علم مٌادٌن / 6ب

2السنة /2ف ت/بوقصاص

 بالعالقات االتصال مهارات/ 7ب

1ف/ت/سراي/العامة

 موارد ظائف/ 8ب

1ف/نصٌب/ت//االبشرٌة

 مهارات /3 مدرج

 العامة بالعالقات االتصال

محاضرة/سراي/

12,30 - 14,00 
 السنة/ 3ف/  عسوس/ لغة /1ب

3

 الفن اجتماع علم  2ب

2السنة/3ف/حفال/

 تحقٌق/5ب

/ 2ف/بوستٌل/مٌدانٌتطبٌق

3سنة

/ االجتماع علم مٌادٌن /6ب

2السنة 1ف  ت/بوقصاص

 البحث مناهج/ 8ب

 بن/ السٌكوفٌزٌولوجً

محاضرة/اسماعٌل

14,00 - 15,30 TCTCTC

 اجتماع علم  2مدرج

/ عسوس/ المخاطر

3 السنة/ محاضرة

 الفن اجتماع  علم 5مدرج

2س/ م/ جفال/

15,30 - 17,00 

عنابة-جاهعة باجي هختــــــــــــــــار
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08,00 - 09,30TC

 فً ودوره االتخطٌط/6ب 

 الموارد تسٌٌر

/محاضرة/منجل/البشرٌة

موارد 1ماستر

 انثروبولوجً س ت/ 7ب

 المجتمع فً االنحراف لطاهرة

/ الجزائري

1ماستر/تطبٌق//زرزونً

TC

 برنامج تطبٌقات

 /  SPSS المعلوماتٌة

خالدي/ 12ج/  1ف

 البحث منهجٌة/ 5مدرج

 سقاي/  االجتماع علم فً

محاضرة/

09,30 - 11,00
 الوطن وقضاٌا االجتماع علم/1ب

عرقوب/  2ف/ت/ العربً
TC

 انثروبولوجً س ت/ 7ب

 المجتمع فً االنحراف لطاهرة

/ الجزائري

1ماستر/محاضرة/سموك

  الجرٌمة ضاحاٌا علم 8ب

1ف/ت/ غضبان/ 

 برنامج تطبٌقات 

/ 2ف/SPSS المعلوماتٌة

خالدي/ 12ج

 الحركات/5مدرج

/ االجتماعٌة

محاضرة/بوقصاص

11,00 - 12,30 
 الوطن وقضاٌا االجتماع علم/1ب

عرقوب/  3ف/ت/ العربً

/ المخاطر اجتماع علم 5ب

3ف/  بوطرفة

/ الجنائً االحصاء / 6ب

1ف/ خالدي/ ت

 االنحراف مشكالت ملتقى/7ب

 االمؤسسة فً

محاضرة/بولصوار/الصحٌة

  الجرٌمة ضاحاٌا علم 8ب

2ف/ت/ غضبان/ 

 

وظائف/موارد1ماستر/2مدرج

 الموارد 

/محاضرة/زعٌمً/البشرٌة

 النظرٌات/5 مدرج

 الحدٌثة السوسٌولوجٌة

محاضرة/جاللً/

12,30 - 14,00 
 الوطن وقضاٌا االجتماع علم/1ب

عرقوب/  1ف/ت/ العربً

 والتنمٌة البٌئة 2ب

 بوطوطن/تطبٌق/ المستدامة

/3ف/

/ المخاطر اجتماع علم 5ب

1ف/  بوطرفة

/ الجنائً االحصاء / 6ب

2ف/ خالدي/ ت

 تصمٌم ملتقى/7ب

انحراف 1ماستر/مرانً/البحوث

 وتقنٌات منهجٌة/5مدرج

/ البحث

موارد 1ماستر/محاضرة/

14,00 - 15,30 TC
/ المخاطر اجتماع علم 5ب

2ف/  بوطرفة

 والتمٌة البٌئة / 5مدرج

/ المستدامة

/محاضرة/بوطوطن

15,30 - 17,00 

08,00 - 09,30
 بوهروم/   التنظٌمٌة الثقافة / 1ب

/محاضرة/ 
TC

 الفن اجتماع علم 3ب

2السنة/1ف/حفال/

 علم فً البحث منهجٌة  5ب

/       ت/بوشالغم/االجتماع

2ف

 استداللً إحصاء/ 7ب

 ت/سقاي/والرٌاضً

2السنة/3ف

09,30 - 11,00
 بوهروم/   التنظٌمٌة الثقافة / 1ب

1ف/ ت/

 و الشخصً المشروع/2ب

3س/ مرانً/3ف/ المهنً

 الفن اجتماع علم 3ب

2السنة/2ف/حفال/

 االجتماعً العمل/ 5ب

3ف ت/  بوشالغم

 انحراف ملتقى/6ب

 1ماستر/ سعٌدي/التربوٌة

/ وجرٌمة انحرف

 استداللً إحصاء / /7ب

 2ف ت/سقاي/ والرٌاضً

2السنة/

/ مٌدانً تحقٌق/8ب

3 السنة/ / 1ف/بوستٌل/ت

  االحصائٌة الحزم تطبٌقات

SPSS  / 2ف/شنقال /  12ج/ 

11,00 - 12,30 
 بوهروم/   التنظٌمٌة الثقافة / 1ب

2ف/ ت/ 

 و الشخصً المشروع/2ب

3س/ مرانً/2ف/ المهنً

 لقاربات نقدي تحلٌل/6ب

/ زٌتونً/ االجتماعً الضبط

/انحراف 1ماستر/محاضرة

 استداللً إحصاء/ 7ب

1ف ت  سقاي  والرٌاضً

 تحقٌق/8ب

// 3ف/بوستٌل/ت/مٌدانً

3 السنة

  االحصائٌة الحزم تطبٌقات

SPSS /  شنقال /  12ج/ /1ف

/1ف /

االتصال فسم/1ب 14,00 - 12,30
 و الشخصً المشروع/2ب

3س/مرانً/1ف/ المهنً

 لقاربات نقدي تحلٌل/6ب

 االجتماعً الضبط

/انحراف 1ماستر/ت/زٌتونً/

2السنة/1ف غاصب لغة  7ب

TCTCاالتصال قسم/1ب 15,30 - 14,00

 االجتماع علم /3 مدرج

محا/لحرش/المؤسسات

3 السنة/ ضرة

15,30 - 17,00 

08,00 - 09,30
 بن/االجتماعٌة التغٌر  6ب

2السنة/ 2 ف/ت/ حسٌن

 النظرٌات 7ب

 السوسٌولوجٌة

3ف ت/بوشارب/الحدٌثة

 فً  التدرٌب دور 5مدرج

/ العاملٌن أداء تحسٌن

محاضرة/ زرزونً

09,30 - 11,00
 سوسٌولوجٌة دراسة/5ب

ملوك/ العمل لقانون

 بن/   االجتماعٌة التغٌر 6ب

2السنة/ 1 ف/ت/  حسٌن

 النظرٌات 7ب

 السوسٌولوجٌة

  2ف ت/بوشارب/الحدٌثة

2السنة/

 االجتماعً النفس علم 8ب

2س/3ف/ت/ساقور

 ضبط /5مدرج 

 والظاهرة االجتماعً

 م/  شوٌة/االجرام

اجرام 1ماستر/

 الرابط سوسٌولوجٌا/  11مدرج

سعدان/محاضرة/        االجتماعً

11,00 - 12,30 

 االجتماع علم/2ب

 تطبٌق/لحرش/المؤسسات

3 السنة// 1ف/

/      االجتماعً التغٌر6ب

/ 3 ف/ت/   حسٌن بن

2السنة

 النظرٌات 7ب

 السوسٌولوجٌة

  1ف ت/بوشارب/الحدٌثة

2السنة/

 االجتماعً النفس علم8ب

2س/2ف/ت/ساقور

 والتخطٌط البٌئة/ 5مدرج

/  الجرٌمة و العمرانً

عمارة/ محاضرة

1ف/ بوزرنة/     لغة/1ب 14,00 - 12,30

 االجتماع علم/2ب

 تطبٌق/لحرش/المؤسسات

3 السنة// 2ف/

TC
 النفس علم 8ب

2س/1ف/ت/االجتماعً

 البحثت منهجٌة / 5 مدرج

 االجرام علم فً وتقنٌاته

/فرٌحة/

2ف/   بوزرنة/     لغة/1ب 15,30 - 14,00

 االجتماع علم/2ب

 تطبٌق/لحرش/المؤسسات

3 السنة// 3ف/

 ضاحاٌا علم /5 مدرج

/  محاضرة/  الجرٌمة

فرٌحة

15,30 - 17,00 
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