
 
 مواليالطاهر.د-جامعةسعيدة

 قسمالعلوماالجتماعية/كليةالعلوماالجتماعيةوالعلوماإلنسانية

 عمم االجتماع التنظيم والعمل1استعمااللزمنالخاصبالسداسيالثانيماستر

2020-2021 

 الفوج األول

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت

08:00-09:00       

09:00-10:00    
 واالتصال القيادة 

 26ق / 1ف م.أ+نابتي درس.أ
  

10:00-11:00 

 إحصاء وصفي 
 سمغوني.واستداللي أ

 17ق / 1درس ف

 تنمىية نمارج 

م .أ+درس لعجال.أ
 12ق / 1ف

 لغة أجنبية
 12ق / 1م ف.شريفي أ.أ

 واالتصال القيادة 

 25ق / 1ف م.أ+نابتي درس.أ
  

11:00-12:00 

 العمالية الحركات 

م .أ+درسعالي حسن .أ
 17ق / 1ف

 منهجية 

م .أ+درس رحموني .أ
 25ق / 1ف

 للمؤسسة الحذيث التنظيم 

م .أ+بمحاجي درس. أ
 12ق / 1ف

  إحصاء وصفي واستداللي 
 سمغوني توفيق.أ

 درس
 16ق / 1ف

 المخاطر سىسيىلىجيا 

م .أ+قدوري درس.أ
 12ق / 1ف

 

12:00-13:00 

 العمالية الحركات 

حسن عالي .أ
م .أ+درس

 17ق / 1ف

 منهجية 

رحموني امحمد .أ
م .أ+درس

 16ق / 1ف

 للمؤسسة الحذيث التنظيم 

بمحاجي محمد . أ
م .أ+درس

 12ق / 1ف

 

 المخاطر سىسيىلىجيا 

م .أ+قدوري درس.أ
 12ق / 1ف

 

13:00-14:00 

 أرغنىميا 

زرقة دليمة . أ
درس 

 17ق / 1ف

     

14:00-15:00       



 
 مواليالطاهر.د-جامعةسعيدة

 قسمالعلوماالجتماعية/كليةالعلوم الاجتماعية  والعلوم إلانسانية

 عمماالجتماع التنظيم والعمل1استعمااللزمنالخاصبالسداسيالثانيماستر

2020-2021 

 الفوج الثاني

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت

08:00-10:00       

10:00-11:00  

  إحصاء وصفي واستداللي 
 سمغوني.أ

 درس
 16ق / 1ف

 

  إحصاء وصفي واستداللي 
 سمغوني توفيق.أ

 درس
 20ق / 2ف

  

11:00-12:00  

 تنمىية نمارج 

لعجال فضيل .أ
م .أ+درس

 24ق / 2ف

 لغة أجنبية
 شريفي جياللي.أ

 م.أ
 16ق / 2ف

 واالتصال القيادة 

نابتي عمي .أ
م .أ+درس

 21ق / 2ف

  

12:00-13:00 

 أرغنىميا 

زرقة دليمة . أ
درس 

 16ق / 2ف

  

 واالتصال القيادة 

نابتي عمي .أ
م .أ+درس

 21ق / 2ف

  

13:00-14:00 

 العمالية الحركات 

حسن عالي .أ
م .أ+درس

 16ق / 2ف

 منهجية 

رحموني امحمد .أ
م .أ+درس

 16ق / 2ف

 للمؤسسة الحذيث التنظيم 

بمحاجي محمد . أ
م .أ+درس

 16ق / 2ف

 

 المخاطر سىسيىلىجيا 

قدوري عبد الكريم .أ
م .أ+درس

 12ق / 2ف

 

14:00-15:00 

 العمالية الحركات 

حسن عالي .أ
م .أ+درس

 16ق / 2ف

 منهجية 

رحموني امحمد .أ
م .أ+درس

 16ق / 2ف

 للمؤسسة الحذيث التنظيم 

بمحاجي محمد . أ
م .أ+درس

 16ق / 2ف

 

 المخاطر سىسيىلىجيا 

قدوري عبد الكريم .أ
م .أ+درس

 12ق / 2ف

 



 
 


