انجمهىرَت انجسائرَت انذَمىقراطُت انشؼبُت
وزارة انتؼهُم انؼانٍ وانبحث انؼهمٍ
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغرافيا
جذول انتىصَغ انضيٍُ األسبىػٍ

جذاول انتىزَغ انسمنٍ نمستىي أونً ماستر
نكم انتخصصاث
(محاضرة  +تطبُق )
انسذاسٍ األول 2021/2020

انجمهىرَت انجسائرَت انذَمىقراطُت انشؼبُت
وزارة انتؼهُم انؼانٍ وانبحث انؼهمٍ
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغرافيا
جذول انتىصَغ انضيٍُ األسبىػٍ

انتخصص :دَمىغرافُا

األحذ
االثنُن
انثالثاء

األربؼاء
انخمُس

انًستىي  :انًستىي  :أونً ماستر

انسذاسٍ :األول

00:15-00:00

10:30-00:15

11:55-10:40

13:15-12:00

تمىَى انًؼطُاث
االحصائُت انُالصت
أ  .طهباوٌ ق 41
تخطُط انسُاساث
انسكاَُت و اتخار انمشاس
ا .شًاٍَ ق41
االحصاء انشَاضٍ و
تطبُك االختباساث
االحصائُت أ .لىاسح
ق 41

تمىَى انًؼطُاث االحصائُت
انُالصت
أ  .طهباوٌ ق 41
انشَاضُاث انًطبمت ػهً
انظىاهش انذًَغشافُت
أ.شًاٍَ ق 41

تمىَى انًؼطُاث
االحصائُت انُالصت
أ  .طهباوٌ ق 41
انشَاضُاث انًطبمت ػهً
انظىاهش انذًَغشافُت
أ.شًاٍَ ق 41
االحصاء انشَاضٍ و
تطبُك االختباساث
االحصائُت أ .لىاسح
ق 41

تمىَى انًؼطُاث االحصائُت
انُالصت
أ  .طهباوٌ ق 41
انشَاضُاث انًطبمت ػهً
انظىاهش انذًَغشافُت
أ.شًاٍَ ق 41

تمُُاث انبحث فٍ
انؼهىو انسكاَُت
أ.طهباوٌ ق 41
تمُُاث انبحث فٍ
انؼهىو انسكاَُت
أ.طهباوٌ ق 41

جغشافُا بالد انًغشب
انؼشبٍ وانجضائش
أ.ػشَف ق 41

تخطُط انسُاساث
انسكاَُت و اتخار انمشاس
ا .شًاٍَ ق41

تخطُط انسُاساث
انسكاَُت و اتخار انمشاس
ا .شًاٍَ ق 41

انتىلؼاث انذًَغشافُت
د.صانٍ ق 41

انتحهُم انذًَغشافٍ
انًؼًك
ا.بٍ َىس ق 41

انتحهُم انذًَغشافٍ
انًؼًك
أ .بٍ َىس ق 41

االحصاء انشَاضٍ و
تطبُك االختباساث
االحصائُت أ .لىاسح ق 41

انتىلؼاث انذًَغشافُت
د.صانٍ ق 41

انتىلؼاث انذًَغشافُت
د.صانٍ ق 41

انتىلؼاث انذًَغشافُت
د.صانٍ ق 41

انتحهُم انذًَغشافٍ
انًؼًك
ا.بٍ َىس ق 41

انتحهُم انذًَغشافٍ انًؼًك
أ .بٍ َىس ق 41

فرنسية أ .اخربان
B350

ػذد انطهبت25 :
نائب رئُس انقسم

14:00-13:15

انسُت انجايؼُت2021/2020 :
15:15-14:00

16:30-15:15
تمُُاث انبحث فٍ انؼهىو
انسكاَُت
أ .طهباوٌ ق 41
تخطُط انسُاساث
انسكاَُت و اتخار انمشاس
ا .شًاٍَ ق 41

فرنسية
أ .اخربان B350

محاضرة
رئُس انقسم

انجمهىرَت انجسائرَت انذَمىقراطُت انشؼبُت
وزارة انتؼهُم انؼانٍ وانبحث انؼهمٍ
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغرافيا
جذول انتىصَغ انضيٍُ األسبىػٍ

انتخصص :ػهم اجتماع انتربىٌ

األحذ
االثنُن
انثالثاء
االربؼاء
انخمُس

انًستىي  :أونً ماستر

انسذاسٍ :األول

00:15-00:00

10:30-00:15

11:55-10:40

13:15-12:00

تاريخ الفكر التربوي
أ.جابر ق 41
منهجية البحث االجتماعي
التربوي أ .بن زياني
ق 41
االحصاء التربوي
أ .بن زياني ق 41
التربية المقارنة
ق 41
أ .شرقي
فلسفة التربية
أ  .شرقي ق 41

تاريخ الفكر التربوي
أ.جابر ق 41
منهجية البحث
االجتماعي التربوي
أ .بن زياني ق 41
االحصاء التربوي
أ .بن زياني ق 41
التربية المقارنة
ق 41
أ .شرقي
فلسفة التربية
أ  .شرقي ق 41

تاريخ الفكر التربوي
أ.جابر ق 41
منهجية البحث االجتماعي
التربوي أ .بن زياني
ق 41
االحصاء التربوي
أ .بن زياني ق 41
التربية المقارنة
ق 41
أ .شرقي
فرنسية أ .اخربان
B350

تاريخ الفكر التربوي
أ.جابر ق 41
منهجية البحث
االجتماعي التربوي
أ .بن زياني ق 41
االحصاء التربوي
أ .بن زياني ق 41
التربية المقارنة
ق 41
أ .شرقي
فرنسية
أ .اخربان B350

ػذد انطهبت25 :
نائب رئُس انقسم

14:00-13:15

انسُت انجايؼُت2021/2020 :
15:15-14:00

16:30-15:15

النظريات السوسيولوجية
للتربية أ  .بودبزة ق 41

النظريات السوسيولوجية
للتربية أ  .بودبزة ق 41
النظريات السوسيولوجية
للتربية أ  .بودبزة
ق 41
المناهج التربوية
أ .بوضياف ق 41
فلسفة التربية
أ  .شرقي ق 41

النظريات السوسيولوجية
للتربية أ  .بودبزة ق 41
علم النفس التربوي
أ .دهيمي ق 41
فلسفة التربية
أ  .شرقي ق 41

محاضرة
رئُس انقسم

انجمهىرَت انجسائرَت انذَمىقراطُت انشؼبُت
وزارة انتؼهُم انؼانٍ وانبحث انؼهمٍ
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغرافيا
جذول انتىصَغ انضيٍُ األسبىػٍ

انًستىي  :أونً ماستر

انتخصص :ػهم اجتماع انتنظُم وانؼمم
00:15-00:00

10:30-00:15

األحذ

يذخم نؼهى االجتًاع
انتُظُى أ .بىساحت
ق  41فشَسُت

يذخم نؼهى االجتًاع انتُظُى
أ .بىساحت ق 41
فشَسُت

يذخم نؼهى االجتًاع انتُظُى يذخم نؼهى االجتًاع انتُظُى
أ .بىساحت ق 41
أ .بىساحت ق 41
فشَسُت
فشَسُت

االثنُن

َظشَاث انتُظُى
أ.بٍ ػُسً ق  41فشَسُت

َظشَاث انتُظُى
أ.بٍ ػُسً ق  41فشَسُت

َظشَاث انتُظُى
أ.بٍ ػُسً ق  41فشَسُت

تًُُت انًىاسد انبششَت
أ .فشج هللا ق 41
فشَسُت
اإلحصاء انىصفٍ
واالستذالنٍ أ .ػباٌ
ق 41فشَسُت
يُهجُت تحشَش انًزكشة
أ  .بىسحهت
ق  41فشَسُت

تًُُت انًىاسد انبششَت
أ .فشج هللا ق 41
فشَسُت
اإلحصاء انىصفٍ
واالستذالنٍ أ .ػباٌ ق41
فشَسُت

اإلحصاء انىصفٍ
واالستذالنٍ أ .ػباٌ
ق 41فشَسُت

يُهجُت تحشَش انًزكشة
أ  .بىسحهت ق  41فشَسُت

فشَسُت
أ .اخشباٌ B350

انثالثاء
االربؼاء
انخمُس

ػذد انطهبت25 :
نائب رئُس انقسم

11:55-10:40

انسذاسٍ :األول

َظشَاث انتُظُى
أ.بٍ ػُسً ق  41فشَسُت
تًُُت انًىاسد انبششَت
أ .فشج هللا ق  41فشَسُت

13:15-12:00

تًُُت انًىاسد انبششَت
أ .فشج هللا ق 41
فشَسُت
اإلحصاء انىصفٍ
واالستذالنٍ أ .ػباٌ
ق 41فشَسُت

انسُت انجايؼُت2021/2020 :
15:15-14:00

16:30-15:15

ػهى انُفس االجتًاػٍ
نهؼًم أ .ياصٌ
ق  41فشَسُت

ػهى انُفس االجتًاػٍ
نهؼًم أ .ياصٌ
ق  41فشَسُت

ػهى انُفس االجتًاػٍ
أ .ياصٌ
نهؼًم
ق  41فشَسُت

ػهى انُفس االجتًاػٍ
نهؼًم أ .ياصٌ
ق  41فشَسُت
األَثشوبىنىجُت
االلتصادَت أ .لشَشٍ
ق 41فشَسُت
يُهجُت وتمُُاث انبحث
أ .بىسحهت
ق 41فشَسُت

يجتًغ انًؼشفت
أ .صيىسٌ ق 41فشَسُت
يُهجُت وتمُُاث انبحث
أ .بىسحهت ق 41فشَسُت

فشَسُت
أ .اخشباٌ B350

محاضرة
رئُس انقسم

انجمهىرَت انجسائرَت انذَمىقراطُت انشؼبُت
وزارة انتؼهُم انؼانٍ وانبحث انؼهمٍ
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغرافيا
جذول انتىصَغ انضيٍُ األسبىػٍ

انتخصص  :ػهم اجتماع االتصال

األحذ
االثنُن
انثالثاء
االربؼاء
انخمُس

انًستىي  :أونً ماستر

انسذاسٍ :األول

00:15-00:00

10:30-00:15

11:55-10:40

13:15-12:00

تمُُاث انتحشَش
انسىسُىنىجٍ
أ  .بغذادٌ ق 41
يُهجُت انبحث
أ.بغذادٌ ق 41
َظشَاث االتصال
االجتًاػٍ
أ  .ششلٍ ق 41
االتصال و انتغُش
االجتًاػٍ أ .ياصٌ
ق 41
ػهى االجتًاع االػاليٍ
أ .بٍ داود ق 41

تمُُاث انتحشَش
انسىسُىنىجٍ
أ  .بغذادٌ ق 41
يُهجُت انبحث
أ.بغذادٌ ق 41
َظشَاث االتصال
االجتًاػٍ
أ  .ششلٍ ق 41
االتصال و انتغُش
االجتًاػٍ أ .ياصٌ
ق 41
ػهى االجتًاع االػاليٍ
أ .بٍ داود ق 41

تمُُاث انتحشَش
انسىسُىنىجٍ
أ  .بغذادٌ ق 41
يُهجُت انبحث
أ.بغذادٌ ق 41
َظشَاث االتصال
االجتًاػٍ
أ  .ششلٍ ق 41
االتصال و انتغُش
االجتًاػٍ أ .ياصٌ
ق 41
فشَسُت أ .اخشباٌ
B350

تمُُاث انتحشَش
انسىسُىنىجٍ
أ  .بغذادٌ ق 41
يُهجُت انبحث
أ.بغذادٌ ق 41
َظشَاث االتصال
االجتًاػٍ
أ  .ششلٍ ق 41
االتصال و انتغُش
االجتًاػٍ أ .ياصٌ
ق 41
فشَسُت
أ .اخشباٌ B350

ػذد انطهبت25 :

14:00-13:15

انسُت انجايؼُت2021/2020 :
15:15-14:00

16:30-15:15

استشاتُجُاث االتصال
ق 41
أ .يباسن

استشاتُجُاث االتصال
ق 41
أ .يباسن

استشاتُجُاث االتصال
ق 41
أ .يباسن

استشاتُجُاث االتصال
ق 41
أ .يباسن

انجغشافُا انهغىَت
أ .ثالَجُت ق 41

تاسَخ انحشكت انىطُُت
أ .ػشَف ق 41

ػهى االجتًاع االػاليٍ
أ .بٍ داود
ق 41

ػهى االجتًاع االػاليٍ
أ .بٍ داود
ق 41

محاضرة
رئُس انقسم

