جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :
السداسي الثاني

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي للسنة الثانية علم االجتماع
09:30 – 08:00

التغير االجتماعي
محاضرة .م201 .
أ.زروال ليلى

األحـد

االثنيـن

11:00 – 09:30

النظريات السوسيولوجية
الحديثة
محاضرة .م201 .
العابد ليندة

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30
منهجية البحث في
علم االجتماع
محاضرة .م201 .
أ.سميرة لغويل

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

علم النفس االجتماعي
محاضرة .م201 .
أ .قادرة بشير

الحركات االجتماعية
محاضرة .م201 .
أ .بن بعطوش عبد الحكيم

الثالثـاء
األربعـاء

العمل االجتماعي
محاضرة .م201 .
أ .قارح سماح

علم اجتماع الفن
محاضرة .م201 .
أ.محمد العيد مطمر

الخميـس

نائب رئيس القسم للبيداغوجيا

جامعة باتنة 01
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السنة الجامعية2020/2019 :

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

السداسي الثاني

البرنامج األسبوعي للسنة الثالثة علم االجتماع
09:30 – 08:00

األحـد
االثنيـن

11:00 – 09:30

علم اجتماع المؤسسات 2
محاضرة .م201 .
أ .يحياوي مريم

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

الشباب والمقاوالتية
محاضرة .م201.
أ.براهمي صباح
علم االجتماع وقضايا الوطني ع
محاضرة  .م201.
أ.قنفود محي الدين

المخدرات والمجتمع
محاضرة .م201.
أ.أعراب حكيم

الثالثـاء

األربعـاء

سوسيولوجيا الرابط االج
2
محاضرة .م201.
أ .زغينة نوال

علم اجتماع المخاطر
محاضرة .م201 .
أ.طبشوش نسيمة

تحقيق ميداني
محاضرة ()TP
أ.عبد المؤمن فؤاد

الخميس
نائب رئيس القسم للبيداغوجيا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي للسنة الثانية علم السكان  -القاعة 301
11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

09:30 – 08:00

لغة انجليزية
تطبيق.
أ………..

السكان والتنمية المستدامة
محاضرة.
ا .عايش حسيبة

تحليل ديموغرافي2
محاضرة.
أ .عايش حسيبة

تحليل ديموغرافي2
تطبيق.
أ .عايش حسيبة

جمع المعطيات الديموغرافية2
محاضرة.
أ .صالح الدين عمراوي

الرياضيات المطبقة في
الديموغرافيا2
تطبيق.
أ.بغزة عادل
تقنيات السبر
محاضرة.
أ.ميمون عمرية

الرياضيات المطبقة في
الديموغرافيا2
محاضرة.
أ.بغزة عادل
تقنيات السبر
تطبيق.
أ.ميمون عمرية

تقنيات وتطبيقات االحصاء في
الديموغرافيا2
تطبيق
أ.دوبة سعاد

األحـد

االثنيـن

الثالثـاء
األربعـاء

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

معالجة وتحليل البيانات
SPSS
محاضرة.
أ……………. .
جمع المعطيات
الديموغرافية2
تطبيق.
أ .صالح الدين عمراوي
تقنيات وتطبيقات االحصاء
في الديموغرافيا 2
محاضرة.
أ.دوبة سعاد

معالجة وتحليل البيانات
SPSS
تطبيق.
أ……………. .

17:00 – 15:30

علم اجتماع السكان والعائلة2
محاضرة.
أ .خالدي عبد الكامل
التخطيط العائلي والصحة
االنجابية
محاضرة.
أ .لعكروف علي
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جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي للسنة الثالثة علم السكان – القاعة 302
09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

األحـد
االثنيـن

مخاطر المخدرات
محاضرة.
أ.عايش حسيبة

االسقاطات الديموغرافية 2
محاضرة.
أ .بغزة عادل

الثالثـاء

ديموغرافيا الجريمة
محاضرة.
أ .لعرج يوسف

ديموغرافيا الجريمة
تطبيق.
أ.النوي فاطمة

األربعـاء

تقويم المعطيات الناقصة
محاضرة .
أ.لعكروف علي

تقويم المعطيات الناقصة
تطبيق .
أ.لعكروف علي

17:00 – 15:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

منهجية
محاضرة.
أ.هماش ساعد

التشيخ والعالقات بين األجيال
محاضرة .
أ.عمراوي صالح الدين

التشيخ والعالقات بين
األجيال
تطبيق.
أ .عمراوي صالح الدين

االسقاطات الديموغرافية 2
تطبيق.
أ .بغزة عادل
التدريب على األعمال
الميدانية
محاضرة .
أ.لعكروف علي
السكان والبيئة
محاضرة.
أ.هماش ساعد

لغة انجليزية
تطبيق.
أ........ .
التدريب على األعمال الميدانية
تطبيق .
أ.لعكروف علي
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جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي  -ماستر  01علم اجتماع تنظيم وعمل – الفوج – 01
09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

األحد

إحصاء إستداللي
محاضرة .ق 403
أ.يامن بلمرداسي

االثنيـن

نماذج تنموية في العالم
محاضرة .ق 403
أ .مكسح لويزة

القيادة واالتصال المؤسساتي
تطبيق .ق 403
أ .زغينة نوال

القيادة واالتصال المؤسساتي
محاضرة .ق 403

منهجية وتقنيات البحث 2
محاضرة ق 403

أ .زغينة نوال

أ.عبد المؤمن فؤاد

الثالثـاء

األرغونوميا
محاضرة .ق 403
 .قارح سماح

إحصاء إستداللي
تطبيق .ق 403
أ.يامن بلمرداسي
سوسيولوجيا الحركات
العالمية
تطبيق .ق 403
أ .العابد ليندة
سوسيولوجيا الحركات
العمالية
محاضرة .ق 403
أ .أعراب حكيم

التنظيم الحديث للمؤسسة
تطبيق .ق 403
أ .بوشحيط فتيحة

منهجية وتقنيات البحث 2
تطبيق .ق 403
أ.عبد المؤمن فؤاد

التنظيم الحديث للمؤسسة
محاضرة .ق 403
أ .بوشحيط فتيحة

سوسيولوجيا المخاطر
الصناعية والتكنولوجية
تطبيق .ق 403
أ .بشتلة مختار

سوسيولوجيا المخاطر
الصناعية والتكنولوجية
محاضرة .ق 403
أ .بشتلة مختار

لغة أجنبية
تطبيق .ق403
أ......... .

17:00 – 15:30
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جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي  -ماستر  01علم اجتماع تنظيم وعمل – الفوج – 02
09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

األحد

إحصاء إستداللي
محاضرة .ق 403
أ.يامن بلمرداسي

لغة أجنبية
تطبيق .ق 404
أ................. .

إحصاء إستداللي
تطبيق .ق 404
أ.يامن بلمرداسي

التنظيم الحديث للمؤسسة
تطبيق .ق 404
أ .بوشحيط فتيحة

االثنيـن

نماذج تنموية في العالم
محاضرة .ق 403
أ .مكسح لويزة

القيادة واالتصال المؤسساتي
تطبيق .ق 404
أ .زغينة نوال

سوسيولوجيا الحركات العالمية
تطبيق .ق 404
أ .العابد ليندة

القيادة واالتصال المؤسساتي
محاضرة .ق 403

الثالثـاء

األرغونوميا
محاضرة .ق 403
 .قارح سماح

سوسيولوجيا الحركات لعمالية
محاضرة .ق 403
أ .أعراب حكيم

سوسيولوجيا المخاطر
الصناعية والتكنولوجية
تطبيق .ق 404
أ .رشيد بوكرشة

أ .زغينة نوال
سوسيولوجيا المخاطر
الصناعية والتكنولوجية
محاضرة .ق 403
أ .بشتلة مختار

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

التنظيم الحديث للمؤسسة
محاضرة .ق 403
أ .بوشحيط فتيحة
منهجية وتقنيات البحث 2
محاضرة ق 403
أ.عبد المؤمن فؤاد
منهجية وتقنيات البحث 2
تطبيق ق 404
أ.عبد المؤمن فؤاد

نائب رئيس القسم للبيداغوجيا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي  -ماستر  01علم االجتماع انحراف وجريمة  -القاعة 306
09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

األحـد

االتصال
محاضرة.
أ.عوفي مصطفى

منهجية البحث
محاضرة.
أ .حروش رابح

منهجية البحث
تطبيق.
أ .حروش رابح

االثنيـن

اإلحصاء الجنائي
محاضرة.
أ.صالح الدين عمراوي

اإلحصاء الجنائي
تطبيق.
أ.صالح الدين عمراوي

علم اإلجرام
محاضرة.
أ .أعراب حكيم

الثالثاء

علم الضحايا
محاضرة.
أ.مزوز بركو

علم الضحايا
تطبيق.
أ.قديري مصطفى

القانون الجزائي العام
محاضرة.
أ.بلعيد الهام

علم العقاب
محاضرة.
أ .علي ثابت
النظريات السوسيولوجية
لالنحراف والجريمة
محاضرة.
أ.بيبيمون كلثوم
علم اإلجرام
تطبيق.
أ .بلعيد الهام

علم العقاب
تطبيق.
أ .علي ثابت
النظريات السوسيولوجية
لالنحراف والجريمة
تطبيق.
أ.بيبيمون كلثوم

لغة انجليزية
تطبيق.
أ.عوار دالل

نائب رئيس القسم للبيداغوجيا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي للسنة ماستر  01علم االجتماع الحضري – القاعة 402

األحد
االثنين
الثالثاء
الخميـس

09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

تحليل نقدي ن أ علج ح
محاضرة.
أ.بوذراع أحمد
اقتصاد حضري
محاضرة.
أ.عرعار أنس
ايكولوجيا حضرية
محاضرة.
أ.بن السعدي
تربص ميداني
محاضرة.
أ.بن السعدي سماعيل

تحليل نقدي ن أ علج ح
تطبيق.
.بوذراع أحمد
الظاهرة الحضرية
محاضرة.
أ.لغريبي نسيمة
سياسات المدن
محاضرة .
أ .بن السعدي سماعيل
تربص ميداني
تطبيق.
أ.هماش ساعد

الظاهرة الحضرية
تطبيق.
أ.طبشوش نسيمة
المشكالت الحضرية
محاضرة.
أ.صاحبي وهيبة
سياسات المدن
تطبيق.
أ .بن السعدي سماعيل

معالجة المعطيات
محاضرة.
أ.بن ساهل لخضر
المشكالت الحضرية
تطبيق.
بوكرشة رشيد
لغة أجنبية
تطبيق.
أ.............. .

معالجة المعطيات
تطبيق.
أ.بن ساهل لخضر

17:00 – 15:30

إعالم آلي
تطبيق.
أ .العباسي يعقوب
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جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا

البرنامج األسبوعي  -ماستر  01التخطيط السكاني والتنمية – القاعة 401

الثالثـاء
األربعـاء
الخميـس

09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

النظريات السكانية المعاصرة
محاضرة.
أ .دوبة سعاد
تقنيات البحث في العلوم
السكانية
محاضرة.
أ .ميطاطحة عز الدين
التحليل الديموغرافي المعمق2
محاضرة.
أ .ميمون عمرية

النظريات السكانية المعاصرة
تطبيق.
أ .دوبة سعاد
تقنيات البحث في العلوم
السكانية
تطبيق.
أ .ميطاطحة عز الدين
التحليل الديموغرافي المعمق2
تطبيق.
أ .ميمون عمرية

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
محاضرة.
أ .فاتح بوقرة
علم اجتماع األسرة
محاضرة.
أ .بن بعطوش عبد الحكيم
لغة أجنبية
تطبيق.
أ.............. .

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

التوقعات الديموغرافية 2
محاضرة.
أ .بعيط فاتح
مناهج ،مفاهيم وتقنيات تحليل
الهجرة
محاضرة.
أ.بغزة عادل
اإلحصاء الرياضي 2
محاضرة .
أ.خالدي عبد الكامل

التوقعات الديموغرافية 2
تطبيق .ق305 .
أ .بعيط فاتح
مناهج ،مفاهيم وتقنيات تحليل
الهجرة
تطبيق.
أ.بغزة عادل
اإلحصاء الرياضي 2
تطبيق .
أخالدي عبد الكامل
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جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي الثاني

قسم علم االجتماع والديموغرافيا
البرنامج األسبوعي  -ماستر  02علم اجتماع تنظيم وعمل – المدرج 201
09:30 – 08:00

الخميس

11:00 – 09:30
ملتقى التدريب على البحث
محاضرة .م 201
أ .خمشون محمد

12:30 - 11:00
ملتقى التدريب على البحث
تطبيق .م 201
أ .خمشون محمد

14:00 - 12:30

17:00 – 15:30

15:30 – 14:00

البرنامج األسبوعي  -ماستر  02علم االجتماع الحضري – القاعة 302
09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

األربعاء

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

ملتقى التدريب على البحث
محاضرة.
أ.قنفود محي الدين

ملتقى التدريب على البحث
تطبيق.
أ.قنفود محي الدين

17:00 – 15:30

البرنامج األسبوعي  -ماستر  02علم االجتماع انحراف وجريمة – القاعة 305
09:30 – 08:00

الثالثاء

11:00 – 09:30
ملتقيات وورشات
محاضرة.
أ.بيبمون كلثوم

12:30 - 11:00
ملتقيات وورشات
تطبيق.
أ.بيبمون كلثوم

15:30 – 14:00

14:00 - 12:30

17:00 – 15:30

البرنامج األسبوعي  -ماستر  02التخطيط السكاني والتنمية – القاعة 303
الثالثاء
األربعاء

09:30 – 08:00
المرافقة
محاضرة .ق .....
أ .بعيط فاتح.
ملتقى التدريب على البحث
محاضرة.
أ .حفاظ الطاهر

11:00 – 09:30
المرافقة
تطبيق .ق .....
أ .بعيط فاتح
ملتقى التدريب على البحث
تطبيق.
أ .حفاظ الطاهر

12:30 - 11:00
ملتقى التدريب على البحث
محاضرة.
أ .حفاظ الطاهر
المرافقة
محاضرة.
أ .بعيط فاتح.

14:00 - 12:30
ملتقى التدريب على البحث
تطبيق.
أ .حفاظ الطاهر
المرافقة
تطبيق.
أ .بعيط فاتح

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

نائب رئيس القسم للبيداغوجيا

