
 01جامعة باتنة 

 2020/2021السنة الجامعية:               كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                
 السداسي الثاني                                                                                         قسم علم االجتماع والديموغرافيا            

 
 
 
 
 

 

 رقم القاعة 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 09:00-10:00  

حد
أل
ا

 2علم اجتماع المؤسسات 

 201م. محاضرة.  

 أ. يحياوي مريم

 2علم اجتماع المؤسسات

 201م. محاضرة.  

 أ. يحياوي مريم

 الشباب والمقاوالتية

 201م.. (TP)تطبيق 

 أ.براهمي صباح

 الشباب والمقاوالتية

 201م.. (TP)تطبيق 

 أ.براهمي صباح

 تحقيق ميداني

 201م.. (TP)تطبيق 

 أ.عبد المؤمن فؤاد

 تحقيق ميداني

 201م.. (TP)تطبيق 

 أ.عبد المؤمن فؤاد

 201م

 

ن
الثني

ا
 2سوسيولوجيا الرابط االج 

 201م. محاضرة. 

 زغينة نوال أ.

 2سوسيولوجيا الرابط االج

 201م.محاضرة.  

 زغينة نوال أ.

 علم االجتماع وقضايا الوطن ع

 201.محاضرة . م

 أ.قنفود محي الدين

 علم االجتماع وقضايا الوطن ع

 201م.محاضرة . 

 أ.قنفود محي الدين

 1/2ف قنفود محي الدين -علج وقضايا و.ع1/1ف
 201م

 

  1/1ف قنفود محي الدين -علج وقضايا و.ع1/2ف

   2/2ف 2/1ف

   2/1ف 2/2ف

    3/2ف  3/1ف

   3/1ف 3/2ف

 عالية بشيرة -علج المخاطر 4/2ف 4/1ف
 201م

 

  عالية بشيرة -المخاطرعلج  4/1ف 4/2ف

    5/2ف 5/1ف

   5/1ف 5/2ف

   6/2ف 6/1ف

   6/1ف 6/2ف

ء
الثا

الث
 المخدرات والمجتمع 

 201م.محاضرة.  

 أ.أعراب حكيم

 المخدرات والمجتمع

 201م.محاضرة.  

 أ.أعراب حكيم

 علم اجتماع المخاطر

 201م.  محاضرة. 

 أ.طبشوش نسيمة

 اجتماع المخاطرعلم 

 201م. محاضرة.  

 أ.طبشوش نسيمة

  301 طبشوش نسيمة -علج المخاطر  1/2ف طبشوش نسيمة -علج المخاطر  1/1ف

  302 قادرة بشير –سوسيولوجيا الرابط  1/1ف قادرة بشير –سوسيولوجيا الرابط  1/2ف

 2/2ف مكسح لويزة -سوسيولوجيا الرابط  2/1ف
 201م

 

  2/1ف مكسح لويزة -سوسيولوجيا الرابط  2/2ف

  303 يحياوي مريم -علج المؤسسات 3/2ف يحياوي مريم -علج المؤسسات 3/1ف

  304 أعراب حكيم -المخدرات والمجتمع 3/1ف أعراب حكيم -المخدرات والمجتمع 3/2ف

    4/2ف  4/1ف

   4/1ف 4/2ف

 مكسح لويزة -سوسيولوجيا الرابط  5/2ف 5/1ف
 201م

 

  مكسح لويزة -سوسيولوجيا الرابط  5/1ف 5/2ف

    6/2ف 6/1ف

   6/1ف 6/2ف

 -األولاألسبوع  –علم االجتماع  الثالثةلسنة ا - البرنامج األسبوعي



ء
ألربعا

ا
 

  301   قجة رضا -المشروع الشخصي 1/2ف قجة رضا -المشروع الشخصي 1/1ف يحياوي مريم -علج المؤسسات 1/2ف يحياوي مريم -علج المؤسسات 1/1ف

  302   ........... -لغة اجنبية  1/1ف ........... -لغة اجنبية  1/2ف أعراب حكيم -المخدرات والمجتمع 1/1ف أعراب حكيم -المخدرات والمجتمع 1/2ف

 303  قجة رضا -المشروع الشخصي 2/1ف يحياوي مريم -علج المؤسسات 2/2ف يحياوي مريم -علج المؤسسات 2/1ف طبشوش نسيمة -علج المخاطر 2/2ف طبشوش نسيمة -علج المخاطر 2/1ف
 201م

 304  قجة رضا -المشروع الشخصي 2/2ف أعراب حكيم -المخدرات والمجتمع 2/1ف أعراب حكيم -المخدرات والمجتمع 2/2ف خشمون محمد -علج وقضايا و.ع 2/1ف خشمون محمد -علج وقضايا و.ع 2/2ف

 305   طبشوش نسيمة -علج المخاطر 3/2ف طبشوش نسيمة -علج المخاطر 3/1ف 3/2ف فتيحة بوشحيط -المشروع الشخصي 3/1ف
 201م

 306   خشمون محمد -علج وقضايا و.ع 3/1ف خشمون محمد -علج وقضايا و.ع 3/2ف 3/1ف بوشحيط فتيحة -المشروع الشخصي 3/2ف

 101   4/2ف بوشحيط فتيحة -علج المؤسسات 4/1ف وهيبةصاحبي -المشروع الشخصي 4/2ف صاحبي وهيبة-المشروع الشخصي 4/1ف
201م  

 102   4/1ف بوشحيط فتيحة -علج المؤسسات 4/2ف مكسح لويزة -سوسيولوجيا الرابط  4/1ف مكسح لويزة -سوسيولوجيا الرابط  4/2ف

 103   عالية بشيرة -المخاطرعلج  5/2ف عالية بشيرة -علج المخاطر 5/1ف بوشحيط فتيحة -علج المؤسسات 5/2ف 5/1ف
201م  

 104    5/1ف  5/2ف بوشحيط فتيحة -علج المؤسسات 5/2ف 5/2ف

 105   بوشحيط فتيحة -علج المؤسسات 6/2ف  6/1ف عالية بشيرة -علج المخاطر 6/2ف عالية بشيرة -علج المخاطر 6/1ف
 201م

 106   بوشحيط فتيحة -علج المؤسسات 6/1ف عوفي مصطفى–سوسيولوجيا الرابط  6/2ف عوفي مصطفى–سوسيولوجيا الرابط  6/1ف  6/2ف

س
خمي

ال
 

     1/2ف 1/1ف  1/2ف  1/1ف

      1/1ف  1/2ف 1/1ف 1/2ف

  301   ........... -لغة اجنبية  2/2ف ........... -لغة اجنبية  2/1ف  2/2ف  2/1ف

  302   2/1ف 2/2ف  2/1ف  2/2ف

  303   3/2ف 3/1ف عوفي مصطفى–سوسيولوجيا الرابط  3/2ف عوفي مصطفى–سوسيولوجيا الرابط 3/1ف

  304   3/1ف 3/2ف ........... -لغة اجنبية  3/1ف ........... -لغة اجنبية  3/2ف

  305   ........... - لغة اجنبية 4/2ف بلعيد الهام -المخدرات والمجتمع 4/1ف بلعيد الهام -المخدرات والمجتمع 4/2ف  4/1ف

  306   4/1ف ........... -لغة اجنبية  4/2ف قديري مصطفى -علج وقضايا و.ع4/1ف قديري مصطفى -علج وقضايا و.ع4/2ف

  201م   مصطفىقديري  -علج وقضايا و.ع5/2ف ........... -لغة اجنبية  5/1ف هماش ساعد -المشروع الشخصي 5/1ف بلعيد الهام -المخدرات والمجتمع 5/1ف

  201م   قديري مصطفى -علج وقضايا و.ع5/1ف ........... -لغة اجنبية  5/2ف هماش ساعد -المشروع الشخصي 5/2ف بلعيد الهام -لمخدرات والمجتمع 5/2ف

   2 م   بلعيد الهام -المخدرات والمجتمع 6/2ف قديري مصطفى -علج وقضايا و.ع6/1ف ........... -لغة اجنبية  6/1ف هماش ساعد -المشروع الشخصي 6/2ف

  2 م   بلعيد الهام -المخدرات والمجتمع 6/1ف قديري مصطفى -علج وقضايا و.ع6/2ف ........... -لغة اجنبية  6/2ف هماش ساعد -المشروع الشخصي 6/1ف

 لكل فوج ) كل فوج مقسم إلى قسمين ( ضرورة التزام الطلبة بالقوائم االسمية تبعا -مالحظة: 

 فالتدريس يتم بالمدرج المشار إليه ( في كل قسم من الفوج الواحد)في حالة وجود اسم األستاذ مكرر  -

       

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا   

 


