
 01جامعة باتنة        
 2020/20201:  السنة الجامعية      كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                

 السداسي الثاني                                                                                                 قسم علم االجتماع والديموغرافيا             
 

 

 علم االجتماع  الثانيةلسنة ا -البرنامج األسبوعي 
 

 
09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 

 األحـد

 التغير االجتماعي

   محاضرة

 زروال ليلى أ.

 التغير االجتماعي

   محاضرة

 زروال ليلى أ.

 االجتماعي العمل

  محاضرة

 قارح سماحأ.

 العمل االجتماعي

  محاضرة

 قارح سماحأ.

 علم النفس االجتماعي

 محاضرة.

 أ.عالية بشيرة

 علم النفس االجتماعي

 محاضرة.

 أ.عالية بشيرة

 االثنيـن

النظرية السوسيولوجية  

 الحديثة

  محاضرة.

 العابد ليندةأ.

النظرية السوسيولوجية  

 الحديثة

  محاضرة.

 العابد ليندةأ.

 علم اجتماع الفن

 محاضرة.

 أ.بيبيمون كلثوم

 علم اجتماع الفن

 محاضرة.

 أ.بيبيمون كلثوم

 منهجية البحث في

 علم االجتماع

 محاضرة. 

 أ.لغويل سميرة

 منهجية البحث في

 علم االجتماع

 محاضرة. 

 أ.لغويل سميرة

 الثالثاء
إحصاء استداللي 

 6+5+4ورياضي/ف

 امقران منيرأ. 

إحصاء استداللي 

 6+5+4ورياضي/ف

 امقران منيرأ. 

 الحركات االجتماعية

 محاضرة 

 أ. بن بعطوش عبد الحكيم

 الحركات االجتماعية

 محاضرة 

 أ. بن بعطوش عبد الحكيم

إحصاء استداللي 

 3+2+1ورياضي/ف

 أ. حمدي باشا وليد

إحصاء استداللي 

 3+2+1ورياضي/ف

 أ. حمدي باشا وليد

 201المدرج 
 

 

 

          

 : التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية  مالحظة

 المكلف بالبيداغوجيا رئيس القسمنائب                                                                                                                                                            

        
  

2021ماي  09-10-11  األسبوع األول 



 01جامعة باتنة 
 2020/20201:  السنة الجامعية      كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                

 السداسي الثاني                                                                                                 قسم علم االجتماع والديموغرافيا             
 

 

 علم االجتماع  الثانيةلسنة ا -البرنامج األسبوعي 
 

 
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 

12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 

 األحـد

 التغير االجتماعي

   محاضرة

 زروال ليلى أ.

 التغير االجتماعي

   محاضرة

 زروال ليلى أ.

 العمل االجتماعي

  محاضرة

 قارح سماحأ.

 العمل االجتماعي

  محاضرة

 قارح سماحأ.

 

 علم النفس االجتماعي

 محاضرة.

 أ.عالية بشيرة

 علم النفس االجتماعي

 محاضرة.

 أ.عالية بشيرة

 االثنيـن

السوسيولوجية  النظرية 

 الحديثة

  محاضرة.

 العابد ليندةأ.

النظرية السوسيولوجية  

 الحديثة

  محاضرة.

 العابد ليندةأ.

 علم اجتماع الفن

 محاضرة.

 أ.بيبيمون كلثوم

 علم اجتماع الفن

 محاضرة.

 أ.بيبيمون كلثوم

 

 منهجية البحث في

 علم االجتماع

 محاضرة. 

 أ.لغويل سميرة

 منهجية البحث في

 االجتماععلم 

 محاضرة. 

 أ.لغويل سميرة

 الثالثاء
إحصاء استداللي 

 6+5+4ورياضي/ف

 امقران منيرأ. 

إحصاء استداللي 

 6+5+4ورياضي/ف

 امقران منيرأ. 

 الحركات االجتماعية

 محاضرة 

 أ. بن بعطوش عبد الحكيم

 الحركات االجتماعية

 محاضرة 

 أ. بن بعطوش عبد الحكيم

 

إحصاء استداللي 

 3+2+1/فورياضي

 أ. حمدي باشا وليد

إحصاء استداللي 

 3+2+1ورياضي/ف

 أ. حمدي باشا وليد

  201المدرج 
2021ماي  16-17-18  األسبوع الثاني 

2021ماي  23-24-25  األسبوع الثالث 

2021جوان  01ماي و 30-31  األسبوع الرابع 
 

 

 مالحظة: التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية 

 المكلف بالبيداغوجيا نائب رئيس القسم                                                                                                                                                           

 



 01جامعة باتنة 

 الثانيالسداسي  - 2020/2021: السنة الجامعية                                                   االجتماع والديموغرافياقسم علم  - كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                                                                                                     

 الثانية علم االجتماع  لسنةالتطبيقات الخاص بطلبة ابرنامج 

وحدات 

 التعليم
 /محاضرةالمقياس

 اتـــــــالتطبيق

 06الفوج  05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

سية
سا

أل
ا

 

 الحركات االجتماعية

. بن بعطوش عبد الحكيمأ  
شابي أ.أمينة أ. بن بعطوش عبد الحكيم أ. بن بعطوش عبد الحكيم أ. بن بعطوش عبد الحكيم  أ.أمينة شابي أ.أمينة شابي 

 النظرية السوسيولوجية الحديثة

 أ.العابد ليندة
 أ.العابد ليندة أ.العابد ليندة أ.العابد ليندة أ.لونيسي ريم أ.لونيسي ريم أ.لونيسي ريم

 التغير االجتماعي

 ليلى زروالأ.
يمينة أ.نزار أ.نزار يمينة أ.زروال ليلى أ.زروال ليلى أ.زروال ليلى  أ.نزار يمينة 

 العمل االجتماعي

.قارح سماحأ  
 أ.عواج طهيرة أ.عواج طهيرة أ.عواج طهيرة أ.قارح سماح أ.قارح سماح أ.قارح سماح

جية
ه
المن

 منهجية البحث في علم االجتماع 

 أ.لغويل سميرة
بوقرة أ.بلقاسم أ.بلقاسم بوقرة أ.بلقاسم بوقرة أ.لوشن حسين أ.لوشن حسين أ.لوشن حسين  

حمدي باشا وليدأ. االحصاء االستداللي والرياضي حمدي باشا وليدأ.  حمدي باشا وليدأ.   أ.امقران منير أ.امقران منير أ.امقران منير 

شافية
ستك

ال
ا

 

 علم اجتماع الفن

 أ.بيبيمون كلثوم
حسين أ.لوشن أ.لغريبي نسيمة أ.لغريبي نسيمة أ.بشتلة مختار أ.بشتلة مختار أ.بشتلة مختار  

 علم النفس االجتماعي

 أ.عالية بشيرة
  محاضرة فقط

ألفقية
ا

 

 أ. ................ أ. ................ أ. ................ أ. ................ أ. ................ أ. ................ االنجليزيةاللغة 

 لبيداغوجياالمكلف بال نائب رئيس القسم



 01باتنة جامعة 

 2020/2021:  السنة الجامعية        االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 الثانيالسداسي           علم االجتماع والديموغرافياقسم 

 لسنة الثانية علم السكان ا - البرنامج األسبوعي

12:00-13:30 10:30-12:00 09:00-10:30 
 

التخطيط العائلي والصحة 

 االنجابية

 محاضرة.

 لعكروف  عليأ. 

التخطيط العائلي 

 والصحة االنجابية

 محاضرة.

 أ. لعكروف  علي

جمع المعطيات 

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 أ. عمراوي صالح الدين 

جمع المعطيات 

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 أ. عمراوي صالح الدين 

 2تحليل ديموغرافي

 محاضرة. 

 أ. عايش حسيبة

 2تحليل ديموغرافي

 محاضرة. 

 عايش حسيبةأ. 

حد
أل
ا

 

علم اجتماع السكان 

 2والعائلة

 محاضرة. 

 أ.خالدي عبد الكامل

علم اجتماع السكان 

 2والعائلة

 محاضرة. 

 أ.خالدي عبد الكامل

الرياضيات المطبقة في 

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.بغزة عادل

الرياضيات المطبقة في 

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.بغزة عادل

 تقنيات السبر

 محاضرة. 

 ميمون عمريةأ.

 تقنيات السبر

 محاضرة. 

 ميمون عمريةأ.

ن
الثني

ا
 

معالجة وتحليل البيانات 

SPSS 

 محاضرة.

 أمقران منيرأ. 

معالجة وتحليل البيانات 

SPSS 

 محاضرة.

 أمقران منيرأ. 

تقنيات وتطبيقات 

االحصاء في 

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.دوبة سعاد

تقنيات وتطبيقات 

في  االحصاء

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.دوبة سعاد

السكان والتنمية 

 المستدامة

 محاضرة.

 ا. عايش حسيبة

السكان والتنمية 

 المستدامة

 محاضرة.

 ا. عايش حسيبة

ء
الثا

الث
 

 306القاعة 

 

 

 مالحظة: التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية 

 المكلف بالبيداغوجيا نائب رئيس القسم                                                                                                                                                           

 

2021ماي  09-10-11  األسبوع األول 



 01باتنة جامعة 

 2020/2021:  الجامعيةالسنة         االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 الثانيالسداسي           علم االجتماع والديموغرافياقسم 

 لسنة الثانية علم السكان ا - البرنامج األسبوعي

14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00 -  12:00 10:00  - 11:00 09:00 – 10:00 08:00 – 09:00  

التخطيط العائلي 

 والصحة االنجابية

 محاضرة.

 أ. لعكروف  علي

التخطيط العائلي والصحة 

 االنجابية

 محاضرة.

 أ. لعكروف  علي

جمع المعطيات  

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 أ. عمراوي صالح الدين 

جمع المعطيات 

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 أ. عمراوي صالح الدين 

 2تحليل ديموغرافي

 محاضرة. 

 أ. عايش حسيبة

 2تحليل ديموغرافي

 محاضرة. 

 أ. عايش حسيبة

ء
الثا

الث
 

علم اجتماع السكان 

 2والعائلة

 محاضرة. 

 أ.خالدي عبد الكامل

علم اجتماع السكان 

 2والعائلة

 محاضرة. 

 أ.خالدي عبد الكامل

 

الرياضيات المطبقة في 

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.بغزة عادل

الرياضيات المطبقة في 

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.بغزة عادل

 تقنيات السبر

 محاضرة. 

 ميمون عمريةأ.

 تقنيات السبر

 محاضرة. 

 ميمون عمريةأ.

ء
ألربعا

ا
 

 

معالجة وتحليل البيانات 

SPSS 

 محاضرة.

 أمقران منيرأ. 

معالجة وتحليل البيانات 

SPSS 

 محاضرة.

 أمقران منيرأ. 

تقنيات وتطبيقات 

االحصاء في 

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.دوبة سعاد

تقنيات وتطبيقات 

االحصاء في 

 2الديموغرافيا

 محاضرة.

 أ.دوبة سعاد

السكان والتنمية 

 المستدامة

 محاضرة.

 ا. عايش حسيبة

السكان والتنمية 

 المستدامة

 محاضرة.

 ا. عايش حسيبة

س
خمي

ال
 

 201/ األربعاء والخميس بالمدرج306الثالثاء بالقاعة 

 

 
 مالحظة: التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية 

 المكلف بالبيداغوجيا نائب رئيس القسم                                                                                                                                                           

 

2021ماي  18-19-20  األسبوع الثاني 

2021ماي  25-26-27  األسبوع الثالث 

2021جوان  01-02-03  األسبوع الرابع 



 01باتنة جامعة 

 2020/2021:  الجامعية:السنة          االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 الثانيالسداسي           والديموغرافياعلم االجتماع قسم 

  تنميةالسكاني والتخطيط ال 01 ماستر  -البرنامج األسبوعي 

13:30-15:00 12:00-13:30 10:30-12:00 09:00-10:30  

التوقعات 

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 أ. بعيط فاتح

التوقعات 

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 أ. بعيط فاتح

 علم اجتماع األسرة

 محاضرة. 

 أ. بن بعطوش عبد الحكيم

 علم اجتماع األسرة

 محاضرة. 

 أ. بن بعطوش عبد الحكيم

    

ء
الثا

الث
 

 2اإلحصاء الرياضي 

 محاضرة

 أ.خالدي عبد الكامل

 2اإلحصاء الرياضي 

 محاضرة

 أ.خالدي عبد الكامل

مناهج، مفاهيم وتقنيات 

 تحليل الهجرة

 محاضرة. 

 أ.بغزة عادل

وتقنيات  مناهج، مفاهيم

 تحليل الهجرة

 محاضرة. 

 أ.بغزة عادل 

التحليل الديموغرافي 

 2المعمق

 محاضرة. 

 أ. ميمون عمرية

التحليل الديموغرافي 

 2المعمق

 محاضرة. 

 أ. ميمون عمرية

تقنيات البحث في 

 العلوم السكانية. 

 محاضرة

 أ. ميطاطحة عز الدين

تقنيات البحث في 

 العلوم السكانية.

 محاضرة

ميطاطحة عز الدينأ.   

ء
ألربعا

ا
 

 

   

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 محاضرة. 

 أ. فاتح بوقرة

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 محاضرة. 

 أ. فاتح بوقرة

النظريات السكانية 

 المعاصرة

 محاضرة. 

 أ.دوبة سعاد

النظريات السكانية 

 المعاصرة

 محاضرة. 

 أ.دوبة سعاد

س
خمي

ال
 

 خارج المبنى 02المدرج 

        
 مالحظة: التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية 

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                           

 

  

2021ماي  11-12-13  األسبوع األول 



 01باتنة جامعة 

 2020/2021السنة الجامعية:          االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 الثانيالسداسي           والديموغرافياعلم االجتماع قسم 

  تنميةالسكاني والتخطيط ال 01 ماستر  -البرنامج األسبوعي 

16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-
13:00 

11:00 -  12:00 10:00  - 11:00 09:00 – 10:00 08:00 – 09:00  

التوقعات 

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 فاتحأ. بعيط 

التوقعات 

 2الديموغرافية

 محاضرة. 

 أ. بعيط فاتح

 علم اجتماع األسرة

 محاضرة. 

أ. بن بعطوش عبد 

 الحكيم

 علم اجتماع األسرة

 محاضرة. 

أ. بن بعطوش عبد 

 الحكيم

 

    

ء
الثا

الث
 

اإلحصاء الرياضي 

2 

 محاضرة

 أ.خالدي عبد الكامل

اإلحصاء الرياضي 

2 

 محاضرة

 أ.خالدي عبد الكامل

مناهج، مفاهيم وتقنيات 

 تحليل الهجرة

 محاضرة. 

 أ.بغزة عادل

مناهج، مفاهيم وتقنيات 

 تحليل الهجرة

 محاضرة. 

 أ.بغزة عادل 

التحليل الديموغرافي 

 2المعمق

 محاضرة. 

 أ. ميمون عمرية

التحليل الديموغرافي 

 2المعمق

 محاضرة. 

 أ. ميمون عمرية

تقنيات البحث في 

 العلوم السكانية. 

 رةمحاض

 أ. ميطاطحة عز الدين

تقنيات البحث في 

 العلوم السكانية.

 محاضرة

 أ. ميطاطحة عز الدين

ء
ألربعا

ا
 

 

   

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 محاضرة. 

 أ. فاتح بوقرة

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 محاضرة. 

 أ. فاتح بوقرة

النظريات السكانية 

 المعاصرة

 محاضرة. 

 أ.دوبة سعاد

السكانية  النظريات

 المعاصرة

 محاضرة. 

 أ.دوبة سعاد

س
خمي

ال
 

 خارج المبنى 02المدرج 

          

 
 مالحظة: التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية 

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                           

 

2021ماي  18-19-20  األسبوع الثاني 

2021ماي  25-26-27  األسبوع الثالث 

2021جوان  01-02-03  األسبوع الرابع 



 01باتنة جامعة 

 2020/2021السنة الجامعية:          االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 الثانيالسداسي           علم االجتماع والديموغرافياقسم 

  علم اجتماع تنظيم وعمل 01ماستر  -البرنامج األسبوعي 

12:00-13:30 10:30-12:00 09:00-10:30 
 

 التنظيم الحديث للمؤسسة. 

 محاضرة

 أ. زغينة نوال

 التنظيم الحديث للمؤسسة.

 محاضرة

 نوال أ. زغينة

منهجية وتقنيات البحث. 

 محاضرة

 أ.براهمي صباح

منهجية وتقنيات البحث. 

 محاضرة

 أ.براهمي صباح

 األرغونوميا

 محاضرة.

 أ. قارح سماح

 األرغونوميا

 محاضرة.

 أ. قارح سماح

حد
أل
ا

 

سوسيولوجيا الحركات 

 لعمالية.

 محاضرة

 أ. بوكرشة رشيد

سوسيولوجيا الحركات 

 لعمالية. 

 محاضرة

 بوكرشة رشيدأ. 

القيادة واالتصال 

 المؤسساتي. 

 محاضرة

 أ. لغويل سميرة

القيادة واالتصال 

 المؤسساتي. 

 محاضرة

 أ. لغويل سميرة

 إحصاء إستداللي

 محاضرة

 بلمرداسي يامن أ.

 إحصاء إستداللي

 محاضرة

  أ. بلمرداسي يامن

ن
الثني

ا
 

  

المخاطر  سوسيولوجيا

الصناعية والتكنولوجية. 

 محاضرة

 أ. عبد المؤمن فؤاد

سوسيولوجيا المخاطر 

الصناعية والتكنولوجية. 

 محاضرة

 أ. عبد المؤمن فؤاد

نماذج تنموية في العالم. 

 محاضرة

 أ. مكسح لويزة

نماذج تنموية في العالم. 

 محاضرة

 أ. مكسح لويزة

ء
الثا

الث
 

 خارج المبنى 02المدرج 

 
 

 مالحظة: التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية 

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                           

 

  

2021ماي  09-10-11  األسبوع األول 



 01باتنة جامعة 

 2020/2021السنة الجامعية:          االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 الثانيالسداسي           والديموغرافياعلم االجتماع قسم 

  علم اجتماع تنظيم وعمل 01ماستر  -البرنامج األسبوعي 

14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-
13:00 

11:00 -  12:00 10:00  - 11:00 09:00 – 10:00 08:00 – 09:00  

 التنظيم الحديث للمؤسسة. 

 محاضرة

 أ. زغينة نوال

 التنظيم الحديث للمؤسسة.

 محاضرة

 أ. زغينة نوال

 

منهجية وتقنيات البحث. 

 محاضرة

 أ.براهمي صباح

منهجية وتقنيات البحث. 

 محاضرة

 أ.براهمي صباح

 األرغونوميا

 محاضرة.

 أ. قارح سماح

 األرغونوميا

 محاضرة.

 أ. قارح سماح

حد
أل
ا

 

سوسيولوجيا الحركات 

 لعمالية.

 محاضرة

 أ. بوكرشة رشيد

الحركات  سوسيولوجيا

 لعمالية. 

 محاضرة

 أ. بوكرشة رشيد

القيادة واالتصال  

 المؤسساتي. 

 محاضرة

 أ. لغويل سميرة

القيادة واالتصال 

 المؤسساتي. 

 محاضرة

 أ. لغويل سميرة

 إحصاء إستداللي

 محاضرة

 بلمرداسي يامن أ.

 إحصاء إستداللي

 محاضرة

  أ. بلمرداسي يامن

ن
الثني

ا
 

   

المخاطر  سوسيولوجيا

الصناعية والتكنولوجية. 

 محاضرة

 أ. عبد المؤمن فؤاد

سوسيولوجيا المخاطر 

الصناعية والتكنولوجية. 

 محاضرة

 أ. عبد المؤمن فؤاد

نماذج تنموية في العالم. 

 محاضرة

 أ. مكسح لويزة

نماذج تنموية في العالم. 

 محاضرة

 أ. مكسح لويزة

ء
الثا

الث
 

 خارج المبنى 02المدرج 

 
 

 

 

 مالحظة: التطبيقات عن بعد بما فيها اللغة األجنبية        

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                           

 

2021ماي  16-17-18  األسبوع الثاني 

2021ماي  23-24-25  األسبوع الثالث 

2021جوان 01ماي و 30-31  األسبوع الرابع 


