
 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد  

  كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

  قسى انعهوو االجتًاعية

 شعبة عهى االجتًاع                                                                              

 2222/2222السداسي األول    علم اجتماع عمل وتنظيمات 2ماستر 

 00322-----03322 03322-----02322 02322-------00322 00322-----02322 02322----2322 األفواج 

 األحذ

 1ف

 إحصاء تطبيقي )تط (
      زهراوي محمد أنور أ.

 00ق 

 إحصاء تطبيقي )مح(
     زهراوي محمد أنور أ.

 2انقاعة انكبرى 
 

 

دراسات حول سوسيولوجية 
 العمل في الجزائر )تط (

                 بن شراط نجاة             . أ

 11ق 

 

 2ف

دراسات حول سوسيولوجية 
 العمل في الجزائر )تط (

           بن شراط نجاة أ. 
 11ق

 إحصاء تطبيقي )تط (
 00ق زهراوي محمد أنور أ.

  

  3ف

دراسات حول سوسيولوجية 
 العمل في الجزائر )تط (

                  بن شراط نجاة           . أ

 11ق

 إحصاء تطبيقي )تط (

 01ق زهراوي محمد أنور أ.
 

 االثُيٍ

  1ف
 
 

التحليل السوسيولوجي  
 للمؤسسة الجزائرية )مح( 

 أ.مرحوم فريد   
 

 2 انقاعة انكبرى
 

 

التحليل السوسيولوجي  
  للمؤسسة الجزائرية  )تط ( 

                     حامدي لحسن   أ.

 02ق
حول سوسيولوجية دراسات 

 العمل في الجزائر )مح(
 أ.بشير محمد

  
 2انقاعة انكبرى 

 

 سوسيونوجيا سوق انعًم

 01ق    أ.حجال سعود
 

  2ف

التحليل السوسيولوجي  
    للمؤسسة الجزائرية  )تط ( 

                  حامدي لحسن                       أ.

 02ق

 سوسيونوجيا سوق انعًم

 02ق     أ.حجال سعود

 3ف
منهجية إعداد مذكرة )تط(    

 03ق بشير محمدأ.
 

التحليل السوسيولوجي  
     للمؤسسة الجزائرية  )تط (

            حامدي لحسن                       أ.

 03ق 



 

 انثالثاء

 1ف

 
 
 
 
 
 
 

منهجية إعداد مذكرة )مح(   
 أ.بشير محمد
 2انقاعة انكبرى 

تط(   منهجية إعداد مذكرة )

 01أ.بشير محمد ق
 

 سوسيونوجيا سوق انعًم يح

 أ.حجال سعود

 2 انقاعة انكبرى

   2ف
منهجية إعداد مذكرة )تط(   

 00أ.بشير محمد ق 

   3ف
 سوسيونوجيا سوق انعًم

 11 ق أ.حجال سعود
 

 األربعاء

 1ف
 
 

االجتماعي والحراك المهني 
 مليكة أ.حاكم)مح(

 2انقاعة انكبرى 

 قاَوٌ انعًم يحتشريعات 

 أ.يذاٌ يحًذ

 1انقاعة انكبرى 

 
 االجتماعيوالحراك المهني 

 11أ.باسعيذ أساية َبيم  ق 

 2ف

 )فرنسية( لغة أجنبية
           بن منصور فاطمة الزهراءأ. 

 30 ق

 االجتماعيوالحراك المهني 

 11أ.باسعيذ أساية َبيم  ق 
 

    3ف

 انخًيس

 1ف

 انًقاوالتية يح

 جيالني خذيجةأ.

 2انقاعة انكبرى 

 )فرنسية( لغة أجنبية
بن منصور فاطمة  . أ

              الزهراء

 01 ق

   

     2ف

 3ف
 االجتماعيوالحراك المهني 
 11ق  أ.باسعيذ أساية َبيم  

 )فرنسية( لغة أجنبية
بن منصور فاطمة  . أ

                الزهراء

  02 ق

  


