
08:00 - 09:30

8ب  قٌطون4ًف ت االجتماعٌة  المشكالت 

/محاضرة/سعدون/ المهنة وأخالقٌات الحوكمة/ 5 مدرج11:00 - 09:30
 محاضرة علً بن االجتماعٌة للعلوم التطبٌقً االحصاء

1ب
شابً  ب  1ف  لغة 

   ت  الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌات 

7ب     8ف زٌتونً

 قٌطون8ًب 5ف ت االجتماعٌة  المشكالت

 زٌتون6ًب ت الحضرٌة السٌاسات/محاضرة/سعدون البشرٌة الموارد تنمٌة /  5مدرج 12:30 - 11:00
 الحضرٌة الدراسات  فً  لدٌمغرافٌا

7ب علً بن محاضرة

 / االجتماع علم فً المؤسسة الدراسات  /  

قٌطونً/  1 ف/تطبٌق/8ب

12:30 - 14:00 
 زٌتونً محاضرة الحضرٌة السٌاسات

6ب
   علً بن** الحضرٌة الدراسات  فً  لدٌمغرافٌا

7ب

14:00 - 15:30 

15:30 - 17:00 

محاضرة  حسٌن بن   االجتماعً التغٌر / 5مدرج09:30 - 08:00
 محاضرة/  الجزائر فً االجتماعً و المهنً الحراك 3ب

بوالشرش/
 محاضرة بوهروم    التنمٌة الى مدخل1ف/تطبٌق/سعدون/ المهنة وأخالقٌات الحوكمة 2ب

/ تطبٌق/ االجتماعً الرابط سوسٌولوجٌا/3ب

2ف/سعدان
/1ف/ منجل العمل و االجتماع لعلم مدخل/8ب7 ب   رماش  3ف  البحث وتقنٌات منهجٌة6ب محاضرة    سراي االتصال

1ف   سراي  ت  الجزائر فً االجتماعً و المهنً الحراك 3ب2ف/تطبٌق/سعدون/ المهنة وأخالقٌات الحوكمة 2ب محاضرة 1ب بوهروم التنمٌة الى مدخلمحاضرة عسوس االجتماعٌة  المشكالت /  5مدرج 11:00 - 09:30

/ تطبٌق/ االجتماعً الرابط سوسٌولوجٌا/3ب

3ف/  سعددان
/2ف/ منجل العمل و االجتماع لعلم امدخل/,8بمحاضرة/مناجلٌة/  البحث منهجٌة7ب3ف ت خالدي 6ب االستداللً و الوصفً االحصاء 

2ف/  ت/  /م عسوس/  االجتماعٌة  المشكالت 2س/ 6بسالم4ًف/تطبٌق/ /المهنة وأخالقٌات الحوكمة5ب1ف   ت/غضبان/االجتماع علم فً البحث منهجٌة  33ف/تطبٌق/سعدون/ المهنة وأخالقٌات الحوكمة 2بعلٌوش بن  8ف  االجتماعً التغٌر  1ب05 مدرج محاضرة منجل العمل و االجتماع لعلم مدخل 12:30 - 11:00

/ تطبٌق/ االجتماعً الرابط سوسٌولوجٌا / 

  الجزائر فً االجتماعً و المهنً الحراك ل /8ب1ف/سعدان

2ف سراي  ت

3ف ت/ غضبان/  البحث منهجٌة  2س  3ب2ف   سالمً البحث منهجٌة ت/2بعلٌوش بن6ف ت الراهنة الدولٌة القاضاٌا 1ب05 مدرج محاضرة المعرفة مجتمع غاصب 14:00 - 12:30
  4ف ت االجتماع علم فً البحث منهجٌة 5ب

بوشالغم
داود محاضرة حضري  اانتربولوجٌا//7ب1ف/ ت/  عسوس/ االجتماعٌة  المشكالت 2س/ 6ب

 علم فً المعاصرة النظرٌات/8ب

2ف/بلصوار/تطبٌق/االجتماع

غاصب 2ب  ت   لغة1ب محاضرة حسٌن بن الحضرٌة الظاهرةخالدي 05 مدرج االستداللً و الوصفً االحصاء  15:30 - 14:00
/ بلصوار/تطبٌق/االجتماع علم فً المعاصرة لنظرٌات  

4ف/3ب

5ب غضبان7ف  االجتماعً التغٌر

3 ف/ت/   بومنجلf االجتماع التغٌر   16د8ب داود/ المذكرة تحرٌر منهجٌة بوشالغم 7ب 5ف ت االجتماع علم فً البحث منهجٌة 2ف/    لغة/6ب

/********ت حسٌن بن الحضرٌة الظاهرة1ب  05 مدرج شابً  4ف +3ف/    لغة/8ب 17:00 - 15:30 3ف/    لغة/8ب1ف ت خالدي 6ب االستداللً و الوصفً االحصاء 4ف/  لغة

2ف ت خالدي2ب االستداللً و الوصفً االحصاء 1ب عمارة الحضري االجتماع لعلم مدخل09:30 - 08:00
 محاضرة علً بن االجتماعٌة للعلوم التطبٌقً االحصاء

3ب
3ف/نصٌب/ت/البشرٌة الموارد تنمٌة/ 8ب1ف/ت/سراي/ للعمل االجتماعً النفس علم/ 7ب2ف لغة3ف لغة

09:30 - 11:00
 الجزائر تارٌخ  فً وطنٌة شخصٌات و أعالم 11 مدرج 

محاضرة/ مناجلٌة/المعاصرة
2ب3ف ت/ قٌطونً/ االجتماعٌة  المشكالت1ب عمارة الحضري االجتماع لعلم مدخل

  بوستٌل/ ت/ /  الجزائرٌة للمؤسسسة السوسٌولوجً التحلٌل

3ب 1ف/
1ف/نصٌب/ت/البشرٌة الموارد تنمٌة/ 8ب2ف/ت/سراي/ للعمل االجتماعً النفس علم7ب1ف/  ت/بوقصاص/ االجتماع علم مٌادٌن 6ب2ف/ ت/ سعدان الراهنة الدولٌة القاضاٌا 5ب

11:00 - 12:30 
1ب  3ف لغة

  الجزائرٌة للمؤسسسة السوسٌولوجً التحلٌل2ب

جفال/ محاضرة
ت  بوخرٌسة العقابٌة و االصالحٌة لمؤسسات8ب7ب  3ف/سراي/للعمل االجتماعً النفس علم2ف ت/بوقصاص/ االجتماع علم مٌادٌن 2س 6ب3ف ت سعدان الراهنة الدولٌة القاضاٌا 2س 5ب4ف/بوستٌل/تطبٌق  االجتماعً البحث على التدرٌب ملتقى/3ب

1ب  قٌطونً  ت  االجتماعٌة  المشكالت 07 فوج  14:00 - 12:30
  االجتماعً البحث على التدرٌب ملتقى/2ب

2ف/بوستٌل/تطبٌق
3ب2ف/نصٌب/ت/البشرٌة الموارد تنمٌة 

3ف  ت/بوقصاص/ االجتماع علم مٌادٌن 2س 6ب3ف/ ت/ سعدان الراهنة الدولٌة القاضاٌا  5ب
   ت  االجتماعٌة  المشكالت 08 فوج 

7ب   قٌطونً
بٌة عائشة زٌتونً محاضرة المستحدثة  الجرائم 8ب

سالمً جرٌمة 1ممحاضرة/ جفال/ الراهنة الدولٌة القاضاٌا/ 2  مدرج 15:30 - 14:00

****لغة81ب

محاضرة  نصٌب العمل قانون تشرٌعات7بت  6ب بٌة عائشة زٌتونً محاضرة المستحدثة  الجرائم5ب   قٌطونً ت الحضري االجتماع لعلم مدخل3ب مقنٌن تطبٌق/ الضحاٌا علم
 الجرٌمة و لالنحراف السوسٌولوجٌة نظرٌات/7ب 2ف  

ت برجم/ 

1ف 3ب لغة 17:00 - 15:30
/ ت/المجتمعٌة والمؤسسات التطرف سوسٌولوجٌا

2ب  مقنٌن

5ب بومنجل7ف  االجتماعً التغٌر
 الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌات 

7ب7ف زٌتونً:ت

قاعات هن اقسام  5ب
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-عنابـــــة-جاهعــــــة باجــــي هختـــــــــــار

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتواعية 
قســــــن علن االجتواع 

هاستـــــر/ التوزيــــع السهنـــــي للسذاسي األول  ليسانــــس 
2019 /2018السنة الجاهعية 

3ب2ب1ب05مدرج  القاعــــــــات                      
التوقيـــــــــــــت



08:00 - 09:30
 سقاي/  االجتماع علم فً البحث منهجٌة / 5مدرج 

محاضرة/
جفال  االجتماع علم فً المعاصرة النظرٌات  6   ببوهروم1ف ت الجزائر فً العمل سوق/5ب3ب   اوكٌل 1ف  البحث وتقنٌات منهجٌة2ب3ف  بوشالغم  العمل و االجتماع لعلم مدخلغضان3    ف/ت/  التنظٌم نظرٌات  //1ب 

 الجرٌمة و لالنحراف السوسٌولوجٌة نظرٌات/7ب

/محاضرة/سموك/ 
جفال7ف ت الراهنة الدولٌة القاضاٌا 

محاضرة/بوقصاص/ االجتماع علم مٌادٌن / 5مدرج 11:00 - 09:30

محاضرة  1ب فرٌحة البٌانات تحلٌل برمجٌات

جفال تطبٌق االجتماع علم فً المعاصرة النظرٌات/ 6ب2ف/ ت الجزائربوهروم فً العمل سوق  5ب3ب اوكٌل 2ف   البحث وتقنٌات منهجٌةغضبان2ف/ت/  /  التنظٌم نظرٌات/2ب
 الجرٌمة و لالنحراف السوسٌولوجٌة نظرٌات/7ب

ت سموك/ 

 شنقال االجتماعٌة للعلوم التطبٌقً االحصاء

1ف  ت 8ب

11:00 - 12:30 
   بوشارب/ الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌات / 5مدرج 

 البشرٌة الموارد تنمٌة/  3مدرج+محاضرة/

/محاضرة/زعٌمً/

 علم فً المؤسسة الدراسات6مب بوخرسة العقاب علمت الجزائربوهروم فً العمل سوق 5 ب2ب بوطرفة/  محاضرة/  االجتماعٌة بالخدمات2ب بوطرفة/  محاضرة/  االجتماعٌة بالخدمات*** سموك       محاضرة المقاوالتٌة/1ب

7ب  2ف/تطبٌق/ بوطوطن/االجتماع

 شنقال االجتماعٌة للعلوم التطبٌقً االحصاء

ت 2ف  8ب ت
* 13أ سقاي  8ف   والرٌاضً استداللً إحصاء

6ب ت بوخرسة العقاب علم3ف ت/بوشارب/الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌات 6ببوطرقة محاضرة   المقاوالتٌة 3ب 5ب  شنقال 5ف/ ت/والرٌاضً استداللً إحصاء/3ف/,بوطوطن/ االجتماع علم فً المؤسسة الدراسات/1بمحاضرة/مرانً البحث وتقنٌات منهجٌة/5مدرج 14:00 - 12:30

حضري 1م  عسوس

  8ب االجتماع علم فً البحث منهجٌة 

غضبان6ف
* 13أ سقاي  8ف   والرٌاضً استداللً إحصاء

14:00 - 15:30 
/ االجتماع علم فً المؤسسة الدراسات  / 5مدرج 

/محاضرة/بوطوطن
شنقال 4ف/ ت/والرٌاضً استداللً إحصاء3بمحاضرة,2ساقورب الحضري اقتصاد1ب غضبان8ف ت االجتماع علم فً البحث منهجٌة

عسوس5ب6ف ت االجتماعٌة  المشكالت 

7ب ت الشرش بو الحضرٌة الدراسات مناهجمحاضرة بوخرٌسة المقاوالتٌة 6ب
 فً العمل سوسٌولوجٌا حول  دراسة

8ب مرانً  محاضرة الجزائر

15:30 - 17:00 
 تطبٌق/ المؤسسات االجتماع علم/   هناء

5ب/ 4ف/
غضبان6ف6ب االجتماع علم فً البحث منهجٌة 

08:00 - 09:30

1ب عرقوب 7ف  االجتماع علم مٌادٌن***  ت

1ف  لغة  2ب

2ف عماري االجرام علم

محاضرة سموك  الجنائٌة االنتربوللوجٌا7ب8ب  جفال8ف ت الراهنة الدولٌة القاضاٌا 

3ف/ ت/سقاي/والرٌاضً استداللً إحصاء 

09:30 - 11:00
- الجزائر فً العمل سوسٌولوجٌا حول  دراسة1ب

2ف تطبٌق  زرزونً
تطٌبق  سموك  الجنائٌة االنتربوللوجٌا7ب6ب   محاضرة فرٌحة تمحاضرة/ الضحاٌا علم1ف 5ب لغة1ف/ ت/سقاي/والرٌاضً استداللً إحصاء 3ب3ف/قلمانً/تطبٌق/االجتماع علم فً المعاصرة لنظرٌات/2ب

/  االجتماعً البحث على التدرٌب ملتقى/8ب

1ف/بوستٌل/تطبٌق

11:00 - 12:30 
- الجزائر فً العمل سوسٌولوجٌا حول  دراسة1ب

1ف تطبٌق زرزونً
عمان الغة 6بجرٌمة 02 ماستر لغة2ف/ ت  سقاي  والرٌاضً استداللً إحصاء3ب1ف/قلمانً/تطبٌق/االجتماع علم فً المعاصرة لنظرٌات/2ب

علٌوش بن 4ف/ت/االجتماعً التغٌر ب

 االجتماعً البحث على التدرٌب ملتقى/ 8ب

3ف/بوستٌل/تطبٌق/

علٌوش بن 5ف  الراهنة الدولٌة القاضاٌا ب 14:00 - 12:30

مقنٌن 2ب4ف  المعاصر الجزائر تارٌخ 

 للمؤسسسة السوسٌولوجً التحلٌل/8ب غاصب ت/الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌات6ف 7ب  2ف 5ب   ت لغة/1ف/ تطبٌق/لحرش/المؤسسات االجتماع علم /5ببوشالغم البحث منهجٌة ت/3ب

2ف بوستٌل ت//محاضرة  الجزائرٌة

14:00 - 15:30 
 االجتماع علم /02   مدرج

محاضرة/لحرش/المؤسسات
2ف/   بوشالغم االجتماع علم فً البحث منهجٌةشنقال 6ف/ ت/والرٌاضً استداللً إحصاء6بضٌاف جرٌمة 1م مقنٌن 3ب 5ف  المعاصر الجزائر تارٌخ غاصب ت/الحدٌثة السوسٌولوجٌة لنظرٌات  4ف  1ب   

 الجرٌمة و لالنحراف السوسٌولوجٌة نظرٌات/8ب 1ف  

ت سموك

3ف/ تطبٌق/لحرش/المؤسسات االجتماع علم/2ب ************7ف/  لغة 1بمقنٌن  3ب 6ف المعاصر الجزائر تارٌخغاصب ت/الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌات5ف  1ب 17:00 - 15:30

2 ف/ت/ حسٌن بن/ االجتماعً التغٌر   6ب5ب  حاضرة قلمامً االجتماعً النفس علم3ب ت  قراس بحث مشروع بناء كٌفٌة منهجٌة3سنة لغة 1ب قلماي/محاضرة/زرزونً/  التنظٌم نظرٌات 5مدرج09:30 - 08:00
ملتقي التدريب على البحث محاضرة  عرقوب 8ف  االجتماع علم مٌادٌن*** ت

8شوية  ب
09:30 - 11:00

/   قلمامً/ االجتماعً الرابط سوسٌولوجٌا,05 مدرج

محاضرة       

علٌوش بن 5 ف/ت/االجتماعً التغٌر  1ب

عمارة  محاضرة الحضري لتخطٌط ا /  2ب
 محاضرة البحث على التدرٌب ملتقً

 تنظٌم 1زرزونٌمت 3ب  شوٌة
1 ف/ت/حسٌن بن/االجتماعً التغٌر  6ب

 السوسٌولوجٌة النظرٌات 7ب

2ف ت/بطرفة/الحدٌثة

3ف/ المعاصرساقور الجزائر تارٌخ 8 ب

11:00 - 12:30 
/ محاضرة/االجتماع علم فً المعاصرة النظرٌات   /5مدرج 

ساقور
3 ف/ت/حسٌن بن/االجتماعً التغٌر   6ب عمارة  ت الحضري لتخطٌط ا/5بمقنٌن 7ف المعاصر الجزائر تارٌخ 3 بعلٌوش بن4ف ت الراهنة الدولٌة القاضاٌا 2بمحاضرة  شوٌة 1ب االجرام علم

 ت/بوطرفة/الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌات 7ب

1ف

2ف/ساقور/المعاصر الجزائر تارٌخ 8 ب

سعٌدي محاضرة 5ب االحداث رعاٌة و جنوح3ب لغة2ف/ تطبٌق/لحرش/المؤسسات االجتماع علم/2ب1ب ت  شوٌة االجرام علم05 مدرج محاضرة/مرانً االقتصادٌة االنثربولوجٌا 14:00 - 12:30

علٌوش بن 6 ف/ت/االجتماعً التغٌر   6ب

1ف/ساقور/المعاصر الجزائر تارٌخ8 بعرقوب  االجتماع علم مٌادٌن 5ف  7ب

ت مقنين تاريخ الجزائر المعاصر 
  7ف/   لغة 6أ+9    أ8ف

قاديري

1ف/    /   لغة/1ب05 مدرج محاضرة/ بوطرفة   للعمل االجتماعً النفس علم 15:30 - 14:00
2ب احصاء اوكٌل

3ب 1ف/ ساقور/ المعاصر الجزائر تارٌخ 
8ف لغة

سعٌدي ت 5ب االحداث رعاٌة و جنوحعرقوب االجتماع علم مٌادٌن 6اف 7بعلٌوات 6ب  محاضرة مٌدانً تربص

 المعطٌات ومعالجة تحلٌل 

 سقاي  02 مدرج االجتماعٌة

محاضرة

علٌوات3ب  محاضرة مٌدانً تربص 17:00 - 15:30

2ف  6ب اوكٌل ت/ الجنائً االحصاء
8ب شوٌة محاضرة البحث على التدرٌب ملتقًعرقوب االجتماع علم مٌادٌن4ف7ب
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