جدول السداسي األول للسنة الثالثة ديموغرافيا 2018/2019/
الحصة 1
السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

محاضرة
مدخل إلى النماذج السكانية/شعوبي
ق11

الحصة 2
محاضرة
مكمل االحصاء الرياضي /مسعي
ق11
تطبيق
مدخل إلى النماذج السكانية /شعوبي
ق11
محاضرة

الحصة 3
تطبيق
مكمل االحصاء الرياضي /مسعي
ق11
محاضرة
ديموغرافية المغرب العربي

ق11
تطبيق

االسقاطات الديموغرافية /شعوبي1
ق11
محاضرة
الحوكمة وأخالقيات المهنة......./

اقتصاد السكان......./

ق11

ق11

الحصة 4
محاضرة
التحليل الكمي للهجرة/مسعي

الحصة 5
تطبيق
التحليل الكمي للهجرة/مسعي

ق11

ق11

تطبيق
ديموغرافية المغرب العربي

ق11
محاضرة
االنتقالية الديموغرافية شعوبي

محاضرة
علم السكان التطبيقي/

االسقاطات الديموغرافية/شعوبي1

ق11
محاضرة

ق11
أعمال موجهة
لغة اجنبية
ق11

ق11

جدول السداسي األول للسنة الثانية علم االجتماع2018/2019/
الحصة 1
االحد

الحصة 2

محاضرة

محاضرة

ميادين علم االجتماع/دمحمي

منهجية/بن عيسى

المكتبة

االثنين

الحصة 3

الحصة 4

المكتبة

ف:1ميادين /دمحمي /ق18

ف:1القضايا الدولية/بوخاري/ق18

ف :1احصاء/بكوش/ق18

ف:2القضايا الدولية/بوخاري/ق23

ف:2احصاء.بكوش/ق23

ف:2ميادين /دمحمي/ق23

ف :3النظريات/بوبيدي/ق24

ف :3ميادين /دمحمي/ق24

ف :3القضايا الدولية/بوخاري/ق24

الثالثاء

محاضرة

لغة اجنبية

القضايا الدولية الراهنة/بوخاري

مناوي زكي

مدرج ب

االربعاء

الخميس

الحصة 5

مدرج ب

ف:1المشكالت االج  /زايدي/ق21

ف:1منهجية /بوقروز/ق21

ف :1النظريات /د .بوهريرة /ق21

محاضرة

ف:2التغير االج /بن ناصر/ق22

ف:2لمشكالت االج  /زايدي/ق22

ف :2منهجية /بوقروز/ق22

المشكالت االجتماعية/زايدي

ف:3منهجية /بوقروز/ق23

ف :3التغير االج /بن ناصر/ق23

ف :3المشكالت االج  /زايدي/ق23

المكتبة

محاضرة

محاضرة

ف:1التغير االج /بن ناصر/ق20

النظريات السوسيولوجية/الذهبي

التغير االجتماعي/بن ناصر

ف :2النظريات /الذهبي/ق21

مدرج ج

مدرج ب

ف :3احصاء/بكوش/ق22

جدول السداسي األول للسنة الثالثة علم االجتماع2018/2019 :
الحصة 1

الحصة 2

الحصة 3

االحد

االثنين

ف :1الدراسات المؤسسة لعلج /أ .ذيب م ق13

ف :1علج المؤسسات/سالم ي ق13

ف:1ملتقى التدريب/لبيهي ق13

ف :2علج المؤس /س يعقوب ق14

ف:2ملتقى التدريب /لبيهي ق14

ف:2الدراسات المؤسسة لعلج /أ.ذيب م ق14

ف :3ملتقى التدريب  ......./ق15

ف :3الدراسات المؤسسة لعلج /أ .ذيب م ق15

ف:3علج المؤسسات/سالم ي ق15

الحصة 4

الحصة 5

محاضرة

محاضرة

الدراسات المؤسسة في علم االجتماع

ملتقى التدريب على البحث

أ.ذيب دمحم

لبيهي

المدرج ج

المدرج ج

الثالثاء

االربعاء

الخميس

محاضرة

محاضرة

محاضرة

تحليل ومعالجة االحصائيات

ت اج ق حقوق االنسان

سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

ضيف االزهر

سليم دحة

لوحيدي

المدرج ج

المدرج ج

المدرج ج

ف :2ت وم االحصائيات/عوين ق18

ف :1لغة  ...........ق22
ف :2لغة  /ق23
ف:3ت وم االحصائيات/عوين ق24

محاضرة

محاضرة

ف :1النظريات المعاصرة/د .مرابط ق13

ف :1الحوكمة وأخالقيات م /غربي ع ق13

الحوكمة واخالقيات المهنة

النظريات المعاصرة

ف :2الحوكمة وأخالقيات م/غربي ع ق14

ف:2سوسيولوجيا الرابط  /حمادي ق14

تركي

صالح العقون

ف :3سوسيولوجيا ر /حمادي ق15

المدرج ج

المدرج ج

ف :3النظريات المعاصرة/د .مرابط ق15

جدول السداسي األول للسنة األولى ماستر علم االجتماع2018/2019 :
الحصة 1

الحصة 2

الحصة 3

محاضرة مشتركة
منهجية
د.بوترعه
ق 17

االحد

االثنين
علج تنظيم:تنمية م ب/بالنور14

علج تنظيم:تنمية م ب/بالنور14

محاضرة مشتركة
لغة
مناوي
مدرج أ

الحصة 4

الحصة 5

علج تربية :التربية المقارنة /لبيهي 12
علج اتصال :نظريات االتصال/عريق13
مدخل لعلج التنظيم  /بالنور14

علج تربية :التربية المقارنة /بن عيسى12
علج اتصال :نظريات/االتصال /عريق13
مدخل لعلج التنظيم  /بالنور14

علج تربية :منهجية  /بخاري 12
علج اتصال:علج االعالمي /عريق 13
علج تنظيم:نظريات التنظيم/بالنور 14

علج تربية :فلسفة التربية /بوبيدي12
علج اتصال:علج االعالمي /عريق 13
علج تنظيم:نظريات التنظيم/بالنور14

الثالثاء

االربعاء

علج تربية :االنظريات س ت /لوحيدي 12
الخميس
علج اتصال:تقنيات التحرير س /مسعي م 13
علج تنظيم :االنثروبولوجيا االقتصادية/خواني14

علج اتصال :تغير /بن ناصر13

علج تربية :النظريات س ت /لوحيدي 12
علج اتصال :الجغرافيا اللغوية /بوعافية م 13
علج تنظيم :علم النفس اج للعمل /مناوي14

علج تربية :تاريخ الفكر التربوي /العقون 12
علج اتصال  :المعالجة اإلحصائية /تركي 13
علج تنظيم :علم النفس اج للعمل /مناوي14

علج تربية :إحصاء تربوي /تركي 12
علج اتصال :تغير/بن ناصر13
علج تنظيم:مجتمع المعرفة /نبار14
علج تربية:تاريخ الفكر التربوي  /العقون 12

علج اتصال :استراتيجيات االتصال/نبار 13
علج تنظيم +تربية محاضرة:احصاء/تركي م أ

جدول السداسي األول للسنة الثانية ماستر علم االجتماع2018/2019 :
الحصة 1

السبت

علج تربية :التربية الخاصة/غدايفي ق13

االحد

علج تنظيم دراسات حول س العمل بوبيدي14

الحصة 2

الحصة 3

الحصة 4

علج تربية :ملتقى التدريب /الذهبي12
علج تنظيم:التحليل السوسيولوجي م ج بودرهم13

علج تربية :تقنيات التحرير/أ.مسعي م .ق12

علج تربية :تقنيات التحرير/أ .مسعي م ق12

علج التنظيم  :منهجية /بن عيسى 13

علج تنظيم:التحليل السوسيولوجي م ج/بودرهم 13

علج اتصال :االتصال والراي العام /عريق 12علج اتصال :االتصال والراي العام /عريق12
علج تربية :لغة /هويدي13
علج تربية :التربية الخاصة/غدايفي ق13
علج تنظيم دراسات حول س العمل 14بوبيدي علج تنظيم تشريعات قانون العمل /م.شهرزاد14

علج حضري  :الديموغرافيا في د الحضري/بخته12.علج حضري  :الديموغرافيا في د الحضري/بخته14

االثنين

الثالثاء

علج اتصال :سبر االراء /عريق15
علج حضري :التخطيط الحضري /بختة 12
علج تنظيم :الحراك المهني واالج ./زايدي13

علج اتصال :ت.منهجية/د.محجوبي 15

علج اتصال :التحليل النفسي /د .بن ناصر ك15

علج التنظيم  :لغة /هويدي11

علج حضري  :لغة /هويدي12

 15اتصال :االعالم الجديد ومجتمع المعرفة/عريق15
علج اتصال :االعالم الجديد ومجتمع المعرفة/عريقعلج
علج حضري  :التخطيط الحضري /بختة 12
علج تنظيم :الحراك المهني واالج /زايدي13

الحصة 5

علج اتصال :لغة /هويدي 15

علج اتصال:م .منهجية/دمحمي15

علج حضري :انتروبولوجيا حضرية/خواني12
علج التنظيم  :سوق العمل /زايدي13

علج حضري :انتروبولوجيا حضرية/خواني12
علج التنظيم  :سوق العمل./زايدي13

علج تربية:التربية والتكوين في الجزائر/العقون15

علج تربية :اقتصاديات التربية/لوحيدي15

علج تربية :اقتصاديات التربية/لوحيدي15

محاضرة مشتركة

علج حضري  :االتصال/زين صباح14

علج حضري  :النظريات الحضرية المعاصرة/رقيق12

علج تربية:االرشاد والتوجيه المدرسي /لشهب 13

علج تربية:االرشاد والتوجيه المدرسي /لشهب13

علج حضري  :اعالم الي/خليقة12
علج التنظيم  :منهجية بوخاري 13

علج حضري  :التدريب على تحرير التقاريروو12...../
علج حضري  :مناهج الدراسات الحضرية/بختة 12علج حضري  :مناهج الدراسات الحضرية/بختة12

االربعاء

الخميس

علج تربية:اإلدارة ت والتشريع م /لوحيدي16

علج تربية:التربية والتكوين في الجزائر/العقون15

علج اتصال :سوسيولوجيا االتصال ت /نبار15
علج تنظيم:احصاء/تركي11

علج تربية :ملتقى التدريب /د .بوترعه 16
علج اتصال :سوسيولوجيا االتصال ت /نبار15
علج تنظيم:احصاء/تركي11

القاعات في المبنى القديم

المقاوالتية
مدرج أ /قديم
د.مفيد عبد الالوي

علج اتصال :التطورالتاريخي والقانوني لمنظومة االعالم واالتصال في الجزائر15........./

قاعة 11

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
2م علج تنظيم

3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا

3ديموغرافيا
3ديموغرافيا
3ديموغرافيا

قاعة 12
2م علج التربية
2م علج التربية
2م علج التربية
2م علج التربية

قاعة 13
2م علج تنظيم
2م علج تنظيم
2م علج تنظيم

2م علج اتصال
2م علج اتصال
2م علج اتصال
1م علج تربية
1م علج تربية
1م علج تربية
2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري
1م علج تربية
1م علج تربية

2م علج تربية
2م علج تربية
2م علج تربية
1م علج اتصال
1م علج اتصال
1م علج اتصال

2م علج تنظيم
2م علج تنظيم
2م علج تنظيم
1م علج تنظيم
1م علج تنظيم
1م علج تنظيم
1م علج تنظيم
1م علج تنظيم

1م علج اتصال
1م علج اتصال
1م علج اتصال
2م علج تنظيم
2م علج تنظيم
2م علج تنظيم
2م علج تنظيم
2م علج تنظيم

1م علج تنظيم
1م علج تنظيم

2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري
1م علج تربية
1م علج تربية
1م علج تربية
1م علج تربية
1م علج تربية
1م علج تربية

1م علج اتصال
1م علج اتصال
1م علج اتصال
1م علج اتصال
1م علج اتصال
1م علج اتصال
1م علج اتصال
2م علج تربية
2م علج تربية

قاعة 14

1م علج تنظيم
1م علج تنظيم
1م علج تنظيم
1م علج تنظيم
1م علج تنظيم
2م علج حضري
2م علج حضري
2م علج حضري

قاعة 15

2م علج اتصال

2م علج اتصال
2م علج اتصال
2م علج اتصال
2م علج اتصال
2م علج اتصال

2م علج تربية
2م علج تربية
2م علج تربية
2م علج تربية
2م علج تربية
2م علج اتصال
2م علج اتصال
2م علج اتصال
2م علج اتصال

الحصة 6

الحصة 6

محاضرة
انثروبولوجيا اجتماعية/خواني
مدرج ب

الحصة 6
محاضرة
علم اجتماع المؤسسات
سالم يعقوب
المدرج ج

ف:1ت وم االحصائيات/عوين ق22

ف :3لغة  ...........ق24

ف :1سوسيولوجيا ر/حمادي ق20

ف :2النظريات المعاصرة /د .مرابط ق21
ف :3الحوكمة وأخالقيات م /غربي ع ق22

الحصة 6
علج تربية :المناهج التربوية /لبيهي 12
علج اتصال :تاريخ الحركة الوطنية/عوادي13
علج تنظيم :ت .منهجية /د .محجوبي14
علج تربية :فلسفة التربية /بوبيدي12 /
علج اتصال :ت .منهجية../دمحمي13

علج تربية:علم النفس التربوي /النوي12
علج اتصال :استراتيجيات االتصال/نبار13
علج تنظيم:احصاء/تركي 14

الحصة 6

علج حضري  :النظريات الحضرية المعاصرة/رقيق12

