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  00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-01:00 01:00-01:00 

حد
أل
ا

 علم اجتماع المؤسسات  

 .  محاضرة

 يحياوي مريم. أ

 000المدرج 

 سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

 محاضرة

 زغينة نوال. أ

 000المدرج 

 العلم واألخالق

 محاضرة

 بن بعطوش عبد الحكيم.أ

 000المدرج 

 ملتقى التدريب على البحث

 االجتماعي

 .  محاضرة

 بوشحيط فتيحة. أ

 000المدرج 

ملتقى التدريب على البحث /1/1ف

 000قاعة .هماش ساعد

 اجتماع المؤسساتعلم  1/1ف

 000قاعة . بوكرشة رشيد
 

 علم اجتماع المؤسسات 1/2ف

 000قاعة . بوكرشة رشيد

ملتقى التدريب على البحث /1/2ف

 000قاعة .هماش ساعد
 

  
 علم اجتماع المؤسسات2ف

 000المدرج .بوكرشة رشيد

 الحوكمة 3ف

 000المدرج  بن بعطوش ع الحكيم

ملتقى التدريب على البحث /3ف

 000المدرج . بوشحيط فتيحة
 

  
ملتقى التدريب على البحث / 4ف

 000المدرج  بوشحيط فتيحة

ملتقى التدريب على البحث عبد / 5ف

 000المدرج  المؤمن فؤاد
  

 النظريات المعاصرة 6/1ف

 303 القاعة قديري مصطفى

ملتقى التدريب على البحث عبد /6/1ف

 303 القاعةالمؤمن فؤاد 
 

 
 النظريات المعاصرة 6/2ف

 304القاعة  قديري مصطفى

النظريات ملتقى التدريب على  6/2ف

 304القاعة البحث عبد المؤمن فؤاد 

ن
الثني

ا
 الحوكمة وأخالقيات المهنة 

 محاضرة 

 بلعيد الهام.أ

 000المدرج 

الدراسات المؤسسة في علم 

 . محاضرة. االجتماع 

 نزار يمينة. أ

 000المدرج 

النظريات المعاصرة في علم 

 .  محاضرة االجتماع

 لغويل سميرة. أ

 000المدرج 

تحليل ومعالجة المعطيات 

 االجتماعية

 محاضرة 

 قارح سماح. أ

 000المدرج 

 الدراسات المؤسسة 1/1ف

 000 القاعة غشام سهام

 النظريات المعاصرة 1/1ف

 000 القاعة لغويل سميرة
 

 النظريات المعاصرة 1/2ف

 000 القاعة لغويل سميرة

 الدراسات المؤسسة 1/2ف

 000 القاعة غشام سهام
 

 
 تحليل وم المعطيات 2/1ف

 الدراسات المؤسسة 2ف 303 القاعة قارح سماح

 المعطيات تحليل وم 2/2ف 000المرج  غشام سهام

 000 قاعة.قارح سماح 
 

 الدراسات المؤسسة 3/1ف

 406 القاعة نزار يمينة

 الدراسات المؤسسة 3/2ف

 406 القاعة نزار يمينة
 

 الدراسات المؤسسة 5/1ف

 305 القاعة عالية بشيرة
  

 
 الدراسات المؤسسة 5/2ف

 306 القاعة عالية بشيرة
 

   

 علم االجتماع  الثالثةلسنة ا - البرنامج األسبوعي



ء
الثا

الث
 

 الحوكمة 1/1ف

 000 القاعة بن بعطوش ع الحكيم

 لغة فرنسية 1/1ف

 000 القاعة خذري سليمة

 سوسيولوجيا الرابط 1/1ف

 000 القاعة عواج طهيرة

 تحليل وم المعطيات 1/1ف

 000 القاعة .....................
   

 لغة فرنسية 1/2ف

 000 القاعة خذري سليمة

 الحوكمة 1/2ف

 000 القاعة بن بعطوش ع الحكيم

 تحليل وم المعطيات 1/2ف

 000 القاعة .....................

 سوسيولوجيا الرابط 1/2ف

 000 القاعة عواج طهيرة
   

 النظريات المعاصرة 2/1ف

 000 القاعة لغويل سميرة

 سوسيولوجيا الرابط 2/1ف

 000 القاعة عواج طهيرة

 الحوكمة 2/1ف

 000 القاعة بن بعطوش ع الحكيم

 لغة فرنسية  2/1ف

 000 القاعة خذري سليمة
   

 سوسيولوجيا الرابط 2/2ف

 001 القاعة عواج طهيرة

 النظريات المعاصرة 2/2ف

 001 القاعة سميرة لغويل

 لغة فرنسية  2/2ف

 001 القاعة خذري سليمة

 الحوكمة 2/2ف

 001 القاعة بن بعطوش ع الحكيم
   

 
 تحليل وم المعطيات 3/1ف

 001 قاعة. ......................

 علج المؤسسات  3/1ف

 001 القاعةبغامي كتيبة 

 النظريات المعاصرة 3/1ف

 001 القاعة لغويل سميرة

 سوسيولوجيا الرابط 3/1ف

 001 القاعة عواج طهيرة

 لغة فرنسية 3/1ف

 001القاعة  خذري سليمة
 

 تحليل وم المعطيات 3/1ف

 003 قاعة. ......................
 

 النظريات المعاصرة 3/2ف

 003 القاعة لغويل سميرة

 علج المؤسسات 3/2ف

 003 القاعةبغامي كتيبة 

 لغة فرنسية 3/2ف

 003القاعة  خذري سليمة

 سوسيولوجيا الرابط 3/2ف

 003 القاعة عواج طهيرة
 

 الحوكمة 4/1ف

 100 القاعة بلعيد الهام

 سوسيولوجيا الرابط 4/1ف

 100 القاعة لونيسي ريم

 النظريات المعاصرة 4/1ف

 100 القاعة قديري مصطفى
 

 علج المؤسسات 4/1ف

 100 القاعةبغامي كتيبة 

 الدراسات المؤسسة 4/1ف

 100القاعة  بشيرة عالية
 

 سوسيولوجيا الرابط 4/2ف

 100 القاعة لونيسي ريم

 الحوكمة 4/2ف

 100 القاعة بلعيد الهام
 

 النظريات المعاصرة 4/2ف

 100 القاعة قديري مصطفى

 الدراسات المؤسسة 4/2ف

 100القاعة  عالية بشيرة

 علج المؤسسات 4/2ف

 100 القاعةبغامي كتيبة 
 

  
 الحوكمة 5/1ف

 100 القاعة بلعيد الهام

 سوسيولوجيا الرابط 5/1ف

 100 القاعةلونيسي ريم 

 النظريات المعاصرة 5/1ف

 100 القاعة قديري مصطفى
  

  
 سوسيولوجيا الرابط 5/2ف

 101 القاعةلونيسي ريم

 الحوكمة 5/2ف

 100 القاعة بلعيد الهام
 

 النظريات المعاصرة 5/2ف

 100 القاعة قديري مصطفى
 

  
 الدراسات المؤسسة 1/ 6ف

 001القاعة  عالية بشيرة
  

 سوسيولوجيا الرابط 6/1ف

 100 القاعةلونيسي ريم

 الحوكمة 6/1ف

 100 القاعة بلعيد الهام
 

   
 الدراسات المؤسسة 2/ 6ف

 001القاعة  عالية بشيرة

 الحوكمة 6/2ف

 103 القاعة بلعيد الهام

 سوسيولوجيا الرابط 6/2ف

 103 القاعةلونيسي ريم 
 

ء
ألربعا

ا
 

   
ملتقى التدريب على البحث  2/1ف

 000 القاعة هماش ساعد

ملتقى التدريب على البحث  2/2ف

 000 القاعة هماش ساعد
  

 لغة فرنسية /6ف

 000القاعة  خذري سليمة

 تحليل وم المعطيات 6/1ف

 000القاعة  .....................

 علم اجتماع المؤسسات1/ 6ف

 103القاعة   بوشحيط فتيحة 
    

 تحليل وم المعطيات 6/2ف

 000القاعة  .....................

 لغة فرنسية /6ف

  000القاعة  خذري سليمة
  

 علم اجتماع المؤسسات2/ 6ف

 001القاعة   بوشحيط فتيحة 
  

 
 علم اجتماع المؤسسات 5/1ف

 105 القاعةبوشحيط فتيحة 

 لغة فرنسية/ 5ف

 000القاعة  خذري سليمة

 تحليل وم المعطيات 5/1ف

 000 القاعة .....................
   

  
 تحليل وم المعطيات 5/2ف

 000 القاعة .....................

 لغة فرنسية/ 5ف

 000 القاعة سليمة خذري
 

 علم اجتماع المؤسسات 5/2ف

 106 القاعةبوشحيط فتيحة 
 

    
 لغة فرنسية /4ف

 000القاعة  خذري سليمة

 تحليل وم المعطيات 4/1ف

 000 القاعة .....................
 

    
 تحليل وم المعطيات 4/2ف

 000 القاعة .....................

 لغة فرنسية /4ف

 001القاعة  خذري سليمة
 

 بالبيداغوجيانائب رئيس القسم المكلف  
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 لسنة الثالثة علم االجتماع التطبيقات الخاص بطلبة ابرنامج 

وحدات 

 التعليم
 المقياس

 التطبيقات

 03الفوج  01الفوج  01الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

سية
سا

أل
ا

 

 علم اجتماع المؤسسات 

 يحياوي مريم. أ
بوكرشة رشيد.أ بوكرشة رشيد.أ بوشحيط فتيحة. أ بغامي كتيبة. أ بغامي كتيبة. أ  بوشحيط فتيحة. أ   

 النظريات المعاصرة في علم االجتماع

 لغويل سميرة. أ
 قديري مصطفى.أ قديري مصطفى.أ قديري مصطفى.أ لغويل سميرة. أ لغويل سميرة. أ لغويل سميرة. أ

 سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

 زغينة نوال. أ
عواج طهيرة.أ عواج طهيرة.أ  عواج طهيرة.أ   لونيسي ريم.أ لونيسي ريم.أ لونيسي ريم.أ 

  الدراسات المؤسسة في علم االجتماع

 نزار يمينة. أ
 عالية بشيرة.أ عالية بشيرة.أ عالية بشيرة.أ نزار يمينة. أ غشام سهام. أ غشام سهام. أ

جية
ه
المن

 تحليل ومعالجة المعطيات االجتماعية 

 قارح سماح. أ
قارح سماح. أ ..................  .................. .................. .................. .................. 

 االجتماعي ملتقى التدريب على البحث

 بوشحيط فتيحة. أ
هماش ساعد.أ هماش ساعد.أ  بوشحيط فتيحة. أ   عبد المؤمن فؤاد.أ عبد المؤمن فؤاد.أ بوشحيط فتيحة. أ 

شافية
ستك

ال
ا

  الحوكمة وأخالقيات المهنة 

بن بعطوش عبد الحكيم.أ بن بعطوش عبد الحكيم.أ بن بعطوش عبد الحكيم.أ بلعيد الهام.أ بلعيد الهام.أ بلعيد الهام.أ بلعيد الهام.أ   

 محاضرة فقط /العلم واألخالق

 عبد الحكيم بن بعطوش.أ
  محاضرة فقط

ألفقية
ا

 

 خذري سليمة. أ خذري سليمة. أ خذري سليمة. أ خذري سليمة. أ خذري سليمة. أ خذري سليمة. أ تطبيق فقط/ اللغة الفرنسية

 لبيداغوجياالمكلف بالنائب رئيس القسم 

 

 


