
 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (A) group (1)      

 
 

 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
17:00-

18:00 

السبت 
   منهجية البحث منهجية البحث   المشكالت االجتماعية  التغير االجتماعي التغير االجتماعي

   C4شريفي.أ 1بن ققة مدرج/ د.أ   1صدراتة مدرج / د  C 7 عيساوي ق /د 1عزيز مدرج / د

االحد 
   ميادين علم االجتماع المشكالت االجتماعية

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

النظريات 
 السوسيولوجية ح

النظريات 
 السوسيولوجية ح

  
 

    C1موصار ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ C3بوضياف ق /د   C4لبعل ق /د C3اوذاينيةق/ د.أ

االثنين 
          ميادين علم االجتماع

          1غربي مدرج / د

الثالثاء 
   منهجية البحث منهجية البحث   المشكالت االجتماعية  التغير االجتماعي التغير االجتماعي

   C4شريفي.أ 1بن ققة مدرج/ د.أ   1صدراتة مدرج / د  C 7 عيساوي ق /د 1عزيز مدرج / د

األربعاء 
احصاء وصفي استداللي    ميادين علم االجتماع المشكالت االجتماعية

 ورياضي
النظريات 

 السوسيولوجية ح
النظريات 

 السوسيولوجية ح
   

    C1موصار ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ C3بوضياف ق /د   C4لبعل ق /د C3اوذاينيةق/ د.أ

الخميس 
          ميادين علم االجتماع

          1غربي مدرج / د



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (A) group (2)      

 

 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
  التغير االجتماعي

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

   منهجية البحث  التغير االجتماعي المشكالت االجتماعية
 

    1بن ققة مدرج/ د.أ  C1ق / قوجيل.أ 1صدراتة مدرج / د C4دخيلي ق /أ  1عزيز مدرج / د

االحد 
 

المشكالت 
 االجتماعية

 منهجية البحث النظريات السوسيولوجية ح   
النظريات 

 السوسيولوجية ح
  

   C1موصار ق / أ C3د بن ققة  ق .أ 1مناصرية مدرج / د.أ    C7اوذاينية/ د.أ 

االثنين 
        ميادين علم االجتماع  ميادين علم االجتماع

        C3معلم كنزة  ق   1غربي مدرج / د

الثالثاء 
  التغير االجتماعي

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

   منهجية البحث  التغير االجتماعي المشكالت االجتماعية
 

    1بن ققة مدرج/ د.أ  C1ق / قوجيل.أ 1صدراتة مدرج / د C4دخيلي ق /أ  1عزيز مدرج / د

األربعاء 
 

المشكالت 
 االجتماعية

 منهجية البحث النظريات السوسيولوجية ح   
النظريات 

 السوسيولوجية ح
 

 

   C1موصار ق / أ C3د بن ققة  ق .أ 1مناصرية مدرج / د.أ    C7اوذاينية/ د.أ 

الخميس 
        ميادين علم االجتماع  ميادين علم االجتماع

        C3معلم كنزة  ق   1غربي مدرج / د



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (A) group (3)      

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-
18:00 

السبت 
    منهجية البحث   المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي

    1بن ققة مدرج/ د.أ   1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د

االحد 
 منهجية البحث النظريات السوسيولوجية ح   ميادين علم االجتماع  

المشكالت 
 االجتماعية

 النظريات السوسيولوجية ح
 

  C4موصار ق / أ C4اوذاينية ق / د.أ C4مزروع ق / د.أ 1مناصرية مدرج / د.أ   3لبعل مدرج / د  

االثنين 
احصاء وصفي استداللي  التغير االجتماعي ميادين علم االجتماع

 ورياضي
       

        C4واعرق/ أ C3عيساوي ق /د 1غربي مدرج / د

الثالثاء 
    منهجية البحث   المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي

    1بن ققة مدرج/ د.أ   1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د

األربعاء 
 منهجية البحث النظريات السوسيولوجية ح   ميادين علم االجتماع  

المشكالت 
 االجتماعية

 النظريات السوسيولوجية ح
 

  C4موصار ق / أ C4اوذاينية ق / د.أ C4مزروع ق / د.أ 1مناصرية مدرج / د.أ   3لبعل مدرج / د  

الخميس 
 التغير االجتماعي ميادين علم االجتماع

احصاء وصفي استداللي 
       ورياضي

 

        C4واعرق/ أ C3عيساوي ق /د 1غربي مدرج / د



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (B) group (1)      

 
 

 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
   منهجية البحث   المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي التغير االجتماعي

   1بن ققة مدرج/ د.أ   1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د C3عيساوي ق / د

االحد 
 النظريات السوسيولوجية ح  ميادين علم االجتماع    

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

  

   C3بوضياف ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ  C7لبعل ق / د    

االثنين 
      منهجية البحث النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية ميادين علم االجتماع 

      C3مزروع ق / د.أ C1موصار  ق / أ C1اوذاينية ق / د.أ 1غربي مدرج / د 

الثالثاء 
   منهجية البحث   المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي التغير االجتماعي

   1بن ققة مدرج/ د.أ   1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د C3عيساوي ق / د

األربعاء 
احصاء وصفي استداللي  النظريات السوسيولوجية ح  ميادين علم االجتماع    

 ورياضي
  

   C3بوضياف ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ  C7لبعل ق / د    

الخميس 
      منهجية البحث النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية ميادين علم االجتماع 

      C3مزروع ق / د.أ C1موصار  ق / أ C1اوذاينية ق / د.أ 1غربي مدرج / د 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (B) group (2)      

 
    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 

 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
   منهجية البحث منهجية البحث  المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي 

   1بن ققة مدرج/ د.أ 24شريفي  ق.أ  1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د 

االحد 
 التغير االجتماعي    ميادين علم االجتماع

احصاء وصفي 
 استداللي ورياضي

  النظريات السوسيولوجية ح
  

    1مناصرية مدرج / د.أ 24بوضياف ق/ أ 24قوجيلق / أ    01لبعل ق / د

االثنين 
      النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية  ميادين علم االجتماع 

      2موصار ق/ أ 2 اوذاينية ق/ د.أ  1غربي مدرج / د 

الثالثاء 
   منهجية البحث منهجية البحث  المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي 

   1بن ققة مدرج/ د.أ 24شريفي  ق.أ  1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د 

األربعاء 
احصاء وصفي  التغير االجتماعي    ميادين علم االجتماع

 استداللي ورياضي
    النظريات السوسيولوجية ح

    1مناصرية مدرج / د.أ 24بوضياف ق/ أ 24قوجيلق / أ    01لبعل ق / د

الخميس 
      النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية  ميادين علم االجتماع 

      2موصار ق/ أ 2 اوذاينية ق/ د.أ  1غربي مدرج / د 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

section (B) group (3)      

 
 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 

 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
احصاء وصفي 

 استداللي ورياضي
  منهجية البحث التغير االجتماعي  المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي

 

   1بن ققة مدرج/ د.أ 23سعدي ق .أ  1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د 24.دخيلي  ق /أ

االحد 
    النظريات السوسيولوجية ح منهجية البحث    ميادين علم االجتماع 

    1مناصرية مدرج / د.أ 27د بن ققة  ق .أ    24معلم كنزة  ق  

االثنين 
      المشكالت االجتماعية  النظريات السوسيولوجية ح ميادين علم االجتماع 

      3 اوذاينية ق/ د.أ  3موصار ق/ أ 1غربي مدرج / د 

الثالثاء 
احصاء وصفي 

 استداللي ورياضي
   منهجية البحث التغير االجتماعي  المشكالت االجتماعية   التغير االجتماعي

   1بن ققة مدرج/ د.أ 23سعدي ق .أ  1صدراتة مدرج / د   1عزيز مدرج / د 24.دخيلي  ق /أ

األربعاء 
    النظريات السوسيولوجية ح منهجية البحث    ميادين علم االجتماع 

    1مناصرية مدرج / د.أ 27د بن ققة  ق .أ    24معلم كنزة  ق  

الخميس 
      المشكالت االجتماعية  النظريات السوسيولوجية ح ميادين علم االجتماع 

      3 اوذاينية ق/ د.أ  3موصار ق/ أ 1غربي مدرج / د 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

section (C) group (1)      

 
 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 

 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
     التغير االجتماعي    النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية

     12قوجيلق/ أ    3موصار ق/ أ 1 اوذاينية ق/ د.أ

االحد 
   المشكالت االجتماعية منهجية البحث ميادين علم االجتماع   ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي

   1صدراتة مدرج / د 24د مزروع .أ 14لبعل ق / د   1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د

االثنين 
   

النظريات 
 السوسيولوجية ح

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

    منهجية البحث
 

     1بن ققة مدرج/ د.أ 21بوضياف ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ   

الثالثاء 
     التغير االجتماعي  ميادين علم االجتماع  النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية

     12قوجيلق/ أ  24لبعل ق / د  3موصار ق/ أ 1 اوذاينية ق/ د.أ

األربعاء 
   المشكالت االجتماعية منهجية البحث    ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي

   1صدراتة مدرج / د 24د مزروع .أ    1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د

الخميس 
   

النظريات 
 السوسيولوجية ح

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

    منهجية البحث
 

     1بن ققة مدرج/ د.أ 21بوضياف ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ   



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

section (C) group (2)      

 
 
 

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 
14:00-

15:00 
15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

السبت 
        النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية 

        1موصار ق/ أ 2اوذاينية ق/ د.أ 

االحد 
   المشكالت االجتماعية     ميادين علم االجتماع منهجية البحث التغير االجتماعي

   1صدراتة مدرج / د     1غربي مدرج / د 25دمزروع ق .أ 1عزيز مدرج / د

االثنين 
 التغير االجتماعي

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

 ميادين علم االجتماع
النظريات السوسيولوجية 

 ح
    منهجية البحث 

 

     1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ 24بوغديريق/د 25واعرق / أ 24عيساوي ق/ د

الثالثاء 
        النظريات السوسيولوجية ح المشكالت االجتماعية 

        1موصار ق/ أ 2اوذاينية ق/ د.أ 

األربعاء 
   المشكالت االجتماعية     ميادين علم االجتماع منهجية البحث التغير االجتماعي

   1صدراتة مدرج / د     1غربي مدرج / د 25دمزروع ق .أ 1عزيز مدرج / د

الخميس 
 التغير االجتماعي

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

 ميادين علم االجتماع
النظريات السوسيولوجية 

 ح
    منهجية البحث 

 

     1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ 24بوغديريق/د 25واعرق / أ 24عيساوي ق/ د



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (C) group (3)      

 

 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
النظريات 

 السوسيولوجية ح
 المشكالت االجتماعية 

احصاء استداللي 
 ورياضي

     
 

       25دخيلي ق /أ 3اوذاينية ق/ د.أ  3موصار ق/ أ

االحد 
   المشكالت االجتماعية ميادين علم االجتماع  منهجية البحث  ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي

   1صدراتة مدرج / د 12لبعل ق /د  25د مزروع ق .أ  1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د

االثنين 
  التغير االجتماعي 

النظريات السوسيولوجية 
 ح

    منهجية البحث 
 

     1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ  24بوغديري ق /د 

الثالثاء 
النظريات 

 السوسيولوجية ح
 المشكالت االجتماعية ميادين علم االجتماع

احصاء استداللي 
 ورياضي

     
 

       25دخيلي ق /أ 3اوذاينية ق/ د.أ 4لبعل ق /د 3موصار ق/ أ

األربعاء 
   المشكالت االجتماعية   منهجية البحث  ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي

   1صدراتة مدرج / د   25د مزروع ق .أ  1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د

الخميس 
  التغير االجتماعي 

النظريات السوسيولوجية 
 ح

    منهجية البحث 
 

     1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ  24بوغديري ق /د 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (D) group (1)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
          

          

االحد 
   المشكالت االجتماعية المشكالت االجتماعية التغير االجتماعي  ميادين علم االجتماع ميادين علم االجتماع التغير االجتماعي 

   24عيساوي  ق /د 6صدراتة مدرج / د 11خينش ن ق .أ  1غربي مدرج / د 25منقري ق .أ 1عزيز مدرج / د 

االثنين 

احصاء استداللي 
 ورياضي

 النظريات السوسيولوجية ح  
النظريات 

 السوسيولوجية ح
  منهجية البحث منهجية البحث 

 

واعر صفية ق / أ
25 

 24د مزروع  ق .أ 1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ 24ق . عيساوي.أ  
 

 

الثالثاء 
          

          

األربعاء 
   المشكالت االجتماعية المشكالت االجتماعية التغير االجتماعي  ميادين علم االجتماع ميادين علم االجتماع التغير االجتماعي 

   24عيساوي  ق /د 6صدراتة مدرج / د 11خينش ن ق .أ  1غربي مدرج / د 25منقري ق .أ 1عزيز مدرج / د 

الخميس 

احصاء استداللي 
 ورياضي

 النظريات السوسيولوجية ح  
النظريات 

 السوسيولوجية ح
  منهجية البحث منهجية البحث 

 

واعر صفية ق / أ
25 

   24د مزروع  ق .أ 1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ 24ق . عيساوي.أ  



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (D) group (2)  

 

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
  المشكالت االجتماعية  

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

    
 

      25دخيلي  ق /أ   16 قوجيلق’ أ  

االحد 
ميادين علم 

 االجتماع
  ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي

النظريات 
 السوسيولوجية ح

المشكالت 
 االجتماعية

 التغير االجتماعي
  

   7خينش نجالء ق .أ 6صدراتة مدرج / د 10سعدي ق .أ  1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د 25منقري ق .أ

االثنين 
    منهجية البحث  النظريات السوسيولوجية ح منهجية البحث   
    1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ 25بن ققة ق / د.أ   

الثالثاء 
  المشكالت االجتماعية  

احصاء وصفي استداللي 
 ورياضي

    
 

      25دخيلي  ق /أ   16 قوجيلق’ أ  

األربعاء 
ميادين علم 

 االجتماع
  ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي

النظريات 
 السوسيولوجية ح

المشكالت 
 االجتماعية

  التغير االجتماعي
 

   7خينش نجالء ق .أ 6صدراتة مدرج / د 10سعدي ق .أ  1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د 25منقري ق .أ

الخميس 
    منهجية البحث  النظريات السوسيولوجية ح منهجية البحث   
    1بن ققة مدرج/ د.أ  1مناصرية مدرج / د.أ 25بن ققة ق / د.أ   



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم االجتماع للسداسي 
section (D) group (3)  

 

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
   ميادين علم االجتماع    المشكالت االجتماعية التغير االجتماعي  

   26منقري ق .أ    10قوجيل ق .أ 26مازيا عيساوي ق /د  

االحد 
  ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي 

النظريات 
  منهجية البحث المشكالت االجتماعية السوسيولوجية ح

 

   11د بن ققة ق .أ 6صدراتة مدرج / د 8عيساوي ق .أ  1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د 

االثنين 
    

النظريات السوسيولوجية 
 ح

احصاء وصفي 
 استداللي ورياضي

   منهجية البحث
 

    1بن ققة مدرج/ د.أ 24بوضياف ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ    

الثالثاء 
   ميادين علم االجتماع    المشكالت االجتماعية التغير االجتماعي  

   26منقري ق .أ    10قوجيل ق .أ 26مازيا عيساوي ق /د  

األربعاء 
  ميادين علم االجتماع  التغير االجتماعي 

النظريات 
 السوسيولوجية ح

 منهجية البحث المشكالت االجتماعية
  

   11د بن ققة ق .أ 6صدراتة مدرج / د 8عيساوي ق .أ  1غربي مدرج / د  1عزيز مدرج / د 

الخميس 
    

النظريات السوسيولوجية 
 ح

احصاء وصفي 
   منهجية البحث استداللي ورياضي

 

    1بن ققة مدرج/ د.أ 24بوضياف ق / أ 1مناصرية مدرج / د.أ    


