
عنابة-  مختار باجي  جامعة

واإلنسانية االجتماعية والعلوم اآلداب كلية

االجتماع علم  قسم

 النهائي التوقيت

09:30 - 08:0011:00 - 09:3012:30 - 11:0014:00 - 12:3015:30 - 14:0017:00 -15:30

 بوشالغم  4ف ت االجتماع علم في البحث منهجية 5بمحاضرة بوشالغم الجتماعي العمل /5مدرج محاضرة  حسين بن   االجتماعي التغير / 5مدرج

 عمان بن6ف/  لغة 1ب عمان بن4ف/          لغة  1ب

 علم في البحث منهجية  بوشالغم 6ب

5ف ت االجتماع
2ف/  ت/    قيطوني/  / الجتماعي العمل 6ب 

  8ب االجتماع علم في البحث منهجية 

غضبان6ف

3ف ت/ غضبان/ اإلجتماع علم في البحث منهجية 3ب1ف   ت/غضبان/االجتماع علم في البحث منهجية  7ب
 قيطوني7ب 5ف ت الجتماعي العمل قيطوني3ب 4ف ت الجتماعي العمل

محاضرة/  زيتوني/ الفن اجتماع علم 08مدرجشنقال 6ف/ ت/والرياضي استداللي حصاء إ    8ب5ب3ف ت/ قيطوني/  الجتماعي العملعمان بن5ب  3ف لغة

1ف/ ت/ سعدان الفن اجتماع علم 2ب3ف/ ت/ سعدان الفن اجتماع علم2ب2ف/ ت/ سعدان  2ب الفن اجتماع علم قدري 6ب 2ف لغة

  1ف/ ت/  ت/  / قيطوني/ الجتماعي العمل 

1ب
3Colonne1ف/  ت/بوقصاص/   االجتماعية لحركات 6 ب 2ف/ ت/بوقصاص/ ب  االجتماعية لحركات 6ب1ف/  ت/بوقصاص  االجتماعية الحركات6ب

 6ف ت الجتماعي العمل5ب  3ف ت/بوشارب/الحديثة السوسيولوجية النظريات 6ب

4ف/ مقنين االجتماعي النفس علم7 ب
 مقنين 1ف/ت/االجتماعي التغير 7ب

 قديري 5ف 6ب لغة

شنقال 4ف/ ت/والرياضي استداللي حصاء3ب5ب  شنقال 5ف/ ت/والرياضي استداللي إحصاء

 غاصب ت/الحديثة السوسيولوجية النظريات 5ف  1بغاصب ت/الحديثة السوسيولوجية لنظريات  4ف  1ب    غاصب ت/الحديثة السوسيولوجية النظريات6ف 7ب  

3ف/ ت/سقاي/والرياضي استداللي إحصاء 8ب
1ف/ ت/سقاي/والرياضي استداللي إحصاء 3ب

 عليوش بن 5ف الفن اجتماع علم 6ب2ف/ ت  سقاي  والرياضي استداللي إحصاء3ب

مقنين  3ب 6ف  االجتماعي النفس علممقنين 3ب 5ف  االجتماعي النفس علم مقنين 2ب4ف   االجتماعي النفس علمعليوش بن6ف ت الفن اجتماع علم6بقاديري 1ف  لغة  2ب

7ب  2ف     بوشالغم االجتماع علم في البحث منهجية

  1ف ت/بوشارب/الحديثة السوسيولوجية النظريات 7ب  2ف ت/بوشارب/الحديثة السوسيولوجية النظريات 7ب
عليوش بن 6 ف/ت/االجتماعي التغير   6ب

عرقوب  االجتماعية لحركات4ف7بعرقوب   االجتماعية لحركات 6اف 7ب عرقوب    االجتماعية لحركات 5ف  7ب2 ف/ت/حسين بن/االجتماعي التغير   6ب1 ف/ت/حسين بن/االجتماعي التغير  6ب3ف/ت/ حسين بن/ االجتماعي التغير   6ب

3ف/ ساقور/ االجتماعي النفس علم8 ب2ف/ ساقور/ االجتماعي النفس علم 7 ب

  عليوش بن4ف ت  الفن االجتماع علم 2بعليوش بن 5 ف/ت/االجتماعي التغير  1ب

القسم رئيسة

 2018-2017          4السداسي           الثانية السنة
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 سقاي/  االجتماع علم في البحث منهجية / 5مدرج 

محاضرة/
محاضرة/بوقصاص/ االجتماعية لحركات /5مدرج 

   بوشارب/ الحديثة السوسيولوجية النظريات / 5مدرج 
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