
10جامعة باتنة   

 0101/0100: السنة الجامعيةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  

 السداسي األول                                                                                               قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 علم اجتماع تنظيم وعمل  10ماستر  -البرنامج األسبوعي 

 10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 

 

 األربعاء

الحراك المهني 

 واالجتماعي في الجزائر

 محاضرة 

 بشتلة مختار. ا

المهني  الحراك

 واالجتماعي في الجزائر

 محاضرة 

 بشتلة مختار. ا

 منهجية تحرير مذكرة

 محاضرة 

 خشمون محمد.أ

 منهجية تحرير مذكرة

 محاضرة 

 خشمون محمد.أ

التحليل السوسيولوجي 

 للمؤسسة الجزائرية

 . محاضرة

 عبد المومن فؤاد.أ

التحليل السوسيولوجي 

 للمؤسسة الجزائرية

 . محاضرة

 عبد المومن فؤاد.أ

 الخميس

دراسات حول 

سوسيولوجيا العمل في 

 الجزائر

 محاضرة 

 قارح سماح. أ

دراسات حول 

سوسيولوجيا العمل في 

 الجزائر

 محاضرة 

 قارح سماح. أ

 سوق العمل في الجزائر

 محاضرة 

 براهمي صباح. أ

 سوق العمل في الجزائر

 محاضرة 

 براهمي صباح. أ

االحصاء التطبيقي للعلوم 

 االجتماعية

 محاضرة 

 أ يامن بلمرداسي

االحصاء التطبيقي للعلوم 

 االجتماعية

 محاضرة 

 أ يامن بلمرداسي

 010المدرج 
جميع التخصصات 0الماستر    

0202ديسمبر  61-61  األسبوع األول 

0202ديسمبر  02-02 الثاني األسبوع   

0202جانفي  21-21 الثالث األسبوع   

0202جانفي  62-62 الرابع األسبوع   

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 



 10باتنة جامعة 

 0101/0100: السنة الجامعيةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  

 السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والديموغرافياقسم 

 علم االجتماع الحضري  10ماستر  -البرنامج األسبوعي 

 

 10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 

 

 األربعاء

في الدراسات  الديموغرافيا

 الحضرية

  .محاضرة

 أحمد بوذراع. أ

الديموغرافيا في الدراسات 

 الحضرية

  .محاضرة

 أحمد بوذراع. أ

 انتربولوجيا حضرية

  .محاضرة 

 لغريبي نسيمة .أ

 انتربولوجيا حضرية

  .محاضرة 

 لغريبي نسيمة .أ

 مناهج الدراسات الحضرية

  محاضرة

 هماش ساعد. أ

 مناهج الدراسات الحضرية

  محاضرة

 هماش ساعد. أ

 الخميس

 التخطيط الحضري

  .محاضرة

 بن السعدي سماعيل. أ

 التخطيط الحضري

  .محاضرة

 بن السعدي سماعيل. أ

في علم  ات المعاصرةيالنظر

 االجتماع الحضري

  .محاضرة

 صاحبي وهيبة.أ

في علم  ات المعاصرةيالنظر

 االجتماع الحضري

  .محاضرة

 صاحبي وهيبة.أ

تحرير التقارير تدريب على 

 والوثائق

  محاضرة

 عرعار أنس.أ

تدريب على تحرير التقارير 

 والوثائق

  محاضرة

 عرعار أنس.أ

 010القاعة 
جميع التخصصات 0الماستر    

0202ديسمبر  61-61  األسبوع األول 

0202ديسمبر  02-02 الثاني األسبوع   

0202جانفي  21-21 الثالث األسبوع   

0202جانفي  62-62 الرابع األسبوع   

 بيداغوجياالمكلف بالنائب رئيس القسم   

  



 10باتنة جامعة 

 0101/0100: السنة الجامعيةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  

 السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والديموغرافياقسم 

  تنميةالسكاني والتخطيط ال 10ماستر  -البرنامج األسبوعي 

  

 10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 

 

 األربعاء

الديموغرافية في التحوالت 

 الجزائر

 . محاضرة

 حفاظ الطاهر.أ

التحوالت الديموغرافية في 

 الجزائر

 . محاضرة

 حفاظ الطاهر.أ

التدريب الميداني على 

 البحث الديموغرافي

 . محاضرة

 دوبة سعاد. أ

التدريب الميداني على البحث 

 الديموغرافي

 . محاضرة

 دوبة سعاد. أ

 طرق وتقنيات السبر

 . محاضرة

 بلمرداسي يامن.أ

 طرق وتقنيات السبر

 . محاضرة

 بلمرداسي يامن.أ

 الخميس

 تخطيط وتقييم برامج التنمية

 . محاضرة

 بوذراع احمد.أ

 تخطيط وتقييم برامج التنمية

 . محاضرة

 بوذراع احمد.أ

 السكان والتنمية

 . محاضرة

 مطاطحة عز الدين.أ

 السكان والتنمية

 . محاضرة

 مطاطحة عز الدين.أ

البرامج الحاسوبية المطبقة 

 في الديموغرافيا

 عيط فاتحب . أ

البرامج الحاسوبية المطبقة 

 في الديموغرافيا

 بعيط فاتح . ب

 305القاعة 
جميع التخصصات 0الماستر    

0202ديسمبر  61-61  األسبوع األول 

0202ديسمبر  02-02 الثاني األسبوع   

0202جانفي  21-21 الثالث األسبوع   

0202جانفي  62-62 الرابع األسبوع   

 بيداغوجياالمكلف بالنائب رئيس القسم 

  



 10باتنة جامعة 

 0101/0100: السنة الجامعيةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  

 السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والديموغرافياقسم 

  علم االجتماع انحراف وجريمة 10ماستر   -البرنامج األسبوعي 

 
10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 

 

 األربعاء

 أنثروبولوجيا الجنائية

 محاضرة  

 كمال بوقرة.  أ

 أنثروبولوجيا الجنائية

 محاضرة  

 كمال بوقرة.  أ

 جنوح ورعاية األحداث

 محاضرة  

 ثابت علي. أ

 جنوح ورعاية األحداث

 محاضرة  

 ثابت علي. أ

 برمجيات تحليل البيانات

 محاضرة  

 لونانسة رمضان.  أ 

 برمجيات تحليل البيانات

 محاضرة  

 لونانسة رمضان.  أ 

 الخميس

المؤسسات االصالحية 

 والعقابية

 محاضرة  

 قادرة بشير.  أ

المؤسسات االصالحية 

 والعقابية

 محاضرة  

 قادرة بشير.  أ

 ملتقى التدريب على البحث

 محاضرة  

 بيبيمون كلثوم.   أ

 ملتقى التدريب على البحث

 محاضرة  

 بيبيمون كلثوم.   أ

 الجرائم المستحدثة

 محاضرة 

 بلعيد الهام. أ

 الجرائم المستحدثة

 محاضرة 

 بلعيد الهام. أ

 306القاعة 
جميع التخصصات 0الماستر    

0202ديسمبر  61-61  األسبوع األول 

0202ديسمبر  02-02 الثاني األسبوع   

0202جانفي  21-21 الثالث األسبوع   

0202جانفي  62-62 الرابع األسبوع   

 بيداغوجياالمكلف بالنائب رئيس القسم  

 



10جامعة باتنة   

 0101/0100 :السنة الجامعيةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  

 السداسي األول                                                                                               قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 البرنامج األسبوعي للسنة الثالثة علم االجتماع 
 

 
10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 

 

 األحـد

 0علم اجتماع المؤسسات 

 .  محاضرة

 يحياوي مريم. أ

 0علم اجتماع المؤسسات 

 .  محاضرة

 يحياوي مريم. أ

النظريات المعاصرة في علم 

 االجتماع

 .  محاضرة

 بيبيمون كلثوم. أ

النظريات المعاصرة في علم 

 االجتماع

 .  محاضرة

 بيبيمون كلثوم. أ

 

 المدرج الكبير

 االثنيـن

تحليل ومعالجة المعطيات 

 االجتماعية

 محاضرة 

 قارح سماح. أ

تحليل ومعالجة المعطيات 

 االجتماعية

 محاضرة 

 قارح سماح. أ

 ملتقى التدريب على البحث

 االجتماعي

 .  محاضرة

 بوشحيط فتيحة. أ

 ملتقى التدريب على البحث

 االجتماعي

 .  محاضرة

 بوشحيط فتيحة. أ

 

  الثالثـاء

سوسيولوجيا الرابط 

 االجتماعي

 محاضرة

 زغينة نوال. أ

سوسيولوجيا الرابط 

 االجتماعي

 محاضرة

 زغينة نوال. أ

الدراسات المؤسسة في علم 

 .  االجتماع

 .محاضرة

 نزار يمينة. أ

الدراسات المؤسسة في علم 

 .  االجتماع

 . محاضرة

 نزار يمينة. أ

 010المدرج 

  ليسانس علم االجتماع وعلم السكان

0202ديسمبر  02-06-00  األسبوع األول 

0202ديسمبر  01-02-02 الثاني األسبوع   

0206جانفي  22-22-20 الثالث األسبوع   

0206جانفي  62-66-60 الرابع األسبوع   

 لبيداغوجياالمكلف بالنائب رئيس القسم 

 



10جامعة باتنة   

 2020/0100: السنة الجامعيةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  

 السداسي األول                                                                                               قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 البرنامج األسبوعي للسنة الثالثة علم السكان 

 10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 00:11-00:11 

 األحـد

 االنتقالية الديموغرافية

 . محاضرة

 حفاظ الطاهر.أ

 االنتقالية الديموغرافية

 . محاضرة

 اهرحفاظ الط.أ

 0 ةالديموغرافي سقاطاتاال

 . محاضرة

 بغزة عادل. أ 

 0 ةالديموغرافي سقاطاتاال

 . محاضرة

 بغزة عادل. أ 

  

 االثنيـن

 علم السكان التطبيقي

 محاضرة 

 عمرية ميمون.أ

 علم السكان التطبيقي

 محاضرة 

 عمرية ميمون.أ

المشاكل الديموغرافية 

 المعاصرة

 . محاضرة 

 عمراوي صالح الدين.أ 

المشاكل الديموغرافية 

 المعاصرة

 . محاضرة 

 عمراوي صالح الدين.أ 

 مدخل إلى النماذج السكانية

 . محاضرة 

 لعكروف علي.أ

 مدخل إلى النماذج السكانية

 . محاضرة 

 لعكروف علي.أ

  الثالثـاء

 مكمل اإلحصاء الرياضي

 . محاضرة

 دوبة سعاد. أ

 مكمل اإلحصاء الرياضي

 . محاضرة

 ددوبة سعا. أ

 التحليل الكمي للهجرة

 . محاضرة

 بغزة عادل.أ

 التحليل الكمي للهجرة

 . محاضرة

 بغزة عادل.أ

 

 302القاعة 
  ليسانس علم االجتماع وعلم السكان

0202ديسمبر  02-06-00  األسبوع األول 

0202ديسمبر  01-02-02 الثاني األسبوع   

0206جانفي  22-22-20 الثالث األسبوع   

0206جانفي  62-66-60 الرابع األسبوع   

 بيداغوجياالمكلف بال نائب رئيس القسم

  


