
  

  

  

 

  
  



_التوقيـــت األسبوعــي تنظيم وعمل -علم االجتماع  

  2202/3202:السنة الجامعية     01الفوج _  الثانيالسداسي   .األولى ماستر: السنة 
  

   الفترة

  الفترة الصباحية
  

    الفترة المسائية
 17.00 -15.30 15.30 -14.00 14.00 -12.30 12.30 -11.00 11.00 -09.30  09.30 -08.00  اليوم

القيادة واالتصال  األحد
  م.أ.المؤسساتي 

 منادلي.ا

  01القاعة

سوسيولوجيا الحركات 
  م.أ .العمالية

  عرابجي.ا
 01القاعة

التنظيم الحديث 
  م.أ .للمؤسسة

 شريف صديق.ا
 01القاعة

منهجية وتقنيات 
  م.أ.البحث

  سبخاوي.ا
 01القاعة

االحصاء الوصفي 
  واالستداللي

  الهاشمي.ام .أ
 01القاعة

  

سوسيولوجيا المخاطر  االثنين
 .الصناعية والتكنولوجيا

 عرابجي.ام.أ
01القاعة  

سوسيولوجيا الحركات 
  محاضرة.العمالية

  عرابجي.ا
 A05القاعة 

التنظيم الحديث 
  محاضرة.للمؤسسة

  شريف صديق.ا
 A05القاعة 

نماذج تنموية في 
  محاضرة.العالم

  نشادي.ا
 A05لقاعة 

منهجية وتقنيات 
  محاضرة.البحث

  سبخاوي.ا
 A05القاعة 

 

سوسيولوجيا المخاطر  الثالثاء
الصناعية 

  صغير.محاضرةا.والتكنولوجيا
 A05القاعة

القيادة واالتصال 
  محاضرة.المؤسساتي 

  منادلي.ا
 A05القاعة 

االحصاء الوصفي 
  محاضرة.واالستداللي

  عمور.ا
 A05القاعة 

  وميارغوناأل
  محاضرة

  مخفوظي.ا
 01القاعة 

   

  
   



تنظيم وعمل -علم االجتماع  

  2202/3202:السنة الجامعية     02الفوج _  الثانيالسداسي   .األولى ماستر: السنة 
  

   الفترة

  الفترة الصباحية
  

    الفترة المسائية
 17.00 -15.30 15.30 -14.00 14.00 -12.30 12.30 -11.00 11.00 -09.30  09.30 -08.00  اليوم

االحصاء الوصفي  األحد
  .واالستداللي

  الهاشمي.ام.أ
 A05القاعة

واالتصال القيادة 
  م.أ.المؤسساتي 

 منادلي.ا
 A05القاعة

سوسيولوجيا المخاطر 
 .الصناعية والتكنولوجيا

 عرابجي.ام.أ
 A05القاعة

سوسيولوجيا الحركات 
  م.أ .العمالية

  عرابجي.ا
 A05القاعة

منهجية وتقنيات 
  م.أ.البحث

  سبخاوي.ا
 A05القاعة

  

 .التنظيم الحديث للمؤسسة االثنين
م.أ  

 حنيني.ا
 A05القاعة

سوسيولوجيا الحركات 
  محاضرة.العمالية

  عرابجي.ا
 A05القاعة 

التنظيم الحديث 
  محاضرة.للمؤسسة

  شريف صديق.ا
 A05القاعة 

نماذج تنموية في 
  محاضرة.العالم

  نشادي.ا
 A05لقاعة 

منهجية وتقنيات 
  محاضرة.البحث

  سبخاوي.ا
 A05القاعة 

 

سوسيولوجيا المخاطر  الثالثاء
الصناعية 

  صغير.محاضرةا.والتكنولوجيا
 A05القاعة

القيادة واالتصال 
  محاضرة.المؤسساتي 

  منادلي.ا
 A05القاعة 

االحصاء الوصفي 
  محاضرة.واالستداللي

  عمور.ا
 A05القاعة 

  . وميااالرغون
  محاضرة

  مخفوظي.ا
 01القاعة 

   

 

  

  



 

  

 

   



  - جريمة وانحراف -علم االجتماع 
  التوقيـــت األسبوعــي

  2202/3202:  السنة الجامعية            01الفوج   ثاني السداسي ال     األولى ماستر: السنة
  

   الفترة

  الفترة الصباحية
  

    الفترة المسائية
 17.00 -15.30 15.30 -14.00 14.00 -12.30 12.30 -11.00 11.00 -09.30  09.30 -08.00  اليوم

  علم الضحايا األحد
 A19رتيميام.أ.

  محاضرة.علم االجرام
 A19بناولةا

النظريات السوسيولوجية 
 لالنحراف والجريمة 

 A19محاج اهللا.أ

  م.أ.علم العقاب
  غوالم.ا

A19 

  محاضرة.علم الضحايا
  عيط.ا

A19 

  

  م.أ .االحصاء الجنائي االثنين
  كناي.ا

A19 

االحصاء 
  محاضرة.الجنائي

  محمودي.ا
A19 

  أ م.علم االجرام
  كناي.ا

A19 

  منهجية البحث
  بلقاسم عادلةم.أ

A19 

  منهجية البحث
بلقاسم .محاضرةا.

 عادل
A19 

 

 الثالثاء
  االتصالمحاضرة

 A19بن مزيان.   أ

  محاضرة.علم العقاب
 A19غوالم.ا

  القانون الجزائي العام
  أحمدطيلب أ  محاضرة

A19 

النظريات السوسيولوجية 
لالنحراف والجريمة 

حاج .أمحاضرة.
 A19اهللا

   

  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  



  

  
  التوقيـــت األسبوعــي

  2202/3202: السنة الجامعية     01لفوج اثاني السداسي ال    تنظيم وعمل ماستر لثانيةا: السنة 

  

   الفترة

  الفترة الصباحية
  

    الفترة المسائية
 17.00 -15.30 15.30 -14.00 14.00 -12.30 12.30 -11.00 11.00 -09.30  09.30 -08.00  اليوم

   االثنين
 يشتو .أ ام.الملتقيات 

 01القاعة 

 
 
 
 

   

  

  

  

  



  

  

  

  

  علم االجتماع2ماستر

  جريمة وانحراف

  

  
 



  

  التوقيـــت األسبوعــي

  2202/3202: السنة الجامعية             01الفوج   ثاني السداسي ال      جريمة وانحراف ماستر لثانيةا: السنة 

  

   الفترة

  الفترة الصباحية
  

    الفترة المسائية
 17.00 -15.30 15.30 -14.00 14.00 -12.30 12.30 -11.00 11.00 -09.30  09.30 -08.00  اليوم

   االثنين
 
 
 

 
ام      .الملتقيات 

 01القاعة  محمودي.أ

   

  

  

  

  

  

  

  


