
01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:      كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                               

  الثانيالسداسي                                                                                                   قسم علم االجتماع والدیموغرافیا
 

   1فوج برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  منھجیة البحث في   

  علم االجتماع
  201م. محاضرة. 

  سمیرة لغویلأ.

  التغیر االجتماعي    
  201محاضرة. م. 

  أ.بیبیمون كلثوم

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع

  301ق. تطبیق.  
   أ.لغویل سمیرة

السوسیولوجیة   النظریات
   الحدیثة

 301ق .تطبیق. 
  بن ساھل لخضر أ.

  

 االثنیـن
  علم اجتماع الفن

  502تطبیق. ق.  
  حروش رابح أ.

  العمل االجتماعي
  502تطبیق. ق. 

  أ.العمراوي بدرة

  العمل االجتماعي  
  201محاضرة. م. 
  أ. نزار

  علم النفس االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  قادرة بشیر  أ.

  

 الثالثـاء
النظریات السوسیولوجیة  

  الحدیثة
 201م.  محاضرة.

  أ.صاحبي وھیبة

  علم اجتماع الفن
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة مولود

  الحركات االجتماعیة
  301ق.   تطبیق.

  سماح أ.معمر

  استدالليإحصاء   
  301 تطبیق. ق.

  حمدي باشا ولیدأ.

  

 األربعـاء
  الحركات االجتماعیة    

  201م. محاضرة. 
  محمد أ.خشمون

   أجنبیةلغة 
  301تطبیق. ق. 

  أ.

  التغیر االجتماعي
  301تطبیق. ق.

  أ.عواج طھیرة

  

 الخمیـس
            

  رئیس القسم
  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:     كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                               

  الثانيالسداسي                                                                                                       قسم علم االجتماع والدیموغرافیا
 

   2فوج برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  منھجیة البحث في  

  علم االجتماع
  201م. محاضرة. 

  سمیرة لغویلأ. 

  التغیر االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  أ.بیبیمون كلثوم

  لغة أجنبیة
  302تطبیق. ق.

  أ.

  الحركات االجتماعیة
  302تطبیق. ق.  

  أ.بوكرشة رشید 

  

 االثنیـن
  العمل االجتماعي  

  302تطبیق. ق. 
  نزار أ.

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع 

  302ق.  تطبیق. 
  لغویل سمیرة أ.

  العمل االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  نزار أ.

  علم النفس االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  قادرة أ.

  

 الثالثـاء
السوسیولوجیة   النظریات

  الحدیثة
 201م.محاضرة. 

  أ.صاحبي  وھیبة

  علم اجتماع الفن
  201محاضرة. م. 

   أ.سعادة  مولود

السوسیولوجیة   النظریات
  الحدیثة

  302ق .تطبیق.  
  أ.صاحبي وھیبة

  إحصاء استداللي
  302تطبیق. ق.

 أ.حمدي باشا ولید

  

 األربعـاء
  علم اجتماع الفن  

  302تطبیق. ق.  
  أ. سعادة مولود

  الحركات االجتماعیة
  201م. محاضرة. 
  محمد أ.خشمون

  التغیر االجتماعي
  302تطبیق. ق. 

  أ.لونیسي ریم

   

 الخمیـس
            

  رئیس القسم

  



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  الثانيالسداسي                                                                                                علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 
 

  3فوج  برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  منھجیة البحث في  

  علم االجتماع. 
  201م.  محاضرة.

  ل سمیرةأ.

  التغیر االجتماعي    
  201محاضرة. م. 

  أ.بیبیمون  كلثوم

النظریات السوسیولوجیة  
  الحدیثة 

 303ق .تطبیق. 
  بن ساھل لخضرأ.

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع

  303ق.  تطبیق. 
  لغویل سمیرة أ.

  

 االثنیـن
  علم اجتماع الفن  

  303تطبیق. ق. 
  حروش أ.

  العمل االجتماعي
  303تطبیق. ق. 

  نزار أ.

  العمل االجتماعي
  201محاضرة. م. 
  أ. نزار

  علم النفس االجتماعي
  201م.محاضرة. 

  قادرة أ.

  

 الثالثـاء
السوسیولوجیة  النظریات

  الحدیثة
 201م.محاضرة. 

  أ.صاحبي وھیبة

  علم اجتماع الفن
  201محاضرة. م. 
  ودأ.سعادة  مول

  إحصاء استداللي  
   303تطبیق. ق.

 أ.رزقي عبد المنعم

  لغة أجنبیة
  303تطبیق. ق. 

  أ.

 

 األربعـاء
  التغیر االجتماعي

  303تطبیق. ق. 
  أ.لونیسي ریم 

  الحركات االجتماعیة 
  303تطبیق. ق. 

  أ. معمر سماح

  الحركات االجتماعیة
  201م. محاضرة. 
  محمد أ.خشمون

    

 الخمیـس
            

  القسمرئیس 

  



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:    كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                                

  الثانيالسداسي                                                                                                   قسم علم االجتماع والدیموغرافیا
 

   4فوج ألسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ا برنامج ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  منھجیة البحث في   

  علم االجتماع
  201م. محاضرة. 

  ل سمیرةأ.

  التغیر االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  أ.بیبیمون كلثوم

  الحركات االجتماعیة
  304تطبیق. ق. 

  بوكرشة رشید أ.

السوسیولوجیة   النظریات
  الحدیثة

 304ق. تطبیق. 
  سمیة رزیقةابن قأ. 

  

 االثنیـن
  العمل االجتماعي    

  304تطبیق. ق. 
  أ.العمراوي بدرة

  العمل االجتماعي
  201محاضرة. م. 
  أ. نزار

  علم النفس االجتماعي
  201محاضرة. م.

  قادرةأ. 

  

 الثالثـاء
السوسیولوجیة   النظریات

  الحدیثة
 201م.محاضرة. 

  أ.صاحبي وھیبة

  علم اجتماع الفن
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة مولود

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع

  304 ق.تطبیق. 
  قشي خدیجةأ.

  لغة أجنبیة 
  304تطبیق.  ق. 

  أ.

  إحصاء إستداللي
  304تطبیق. ق. 

  أ.رزقي عبد المنعم

  

 األربعـاء
  علم اجتماع الفن

  304تطبیق. ق. 
  أ.سعادة مولود

  التغیر االجتماعي
  304تطبیق. ق.

  أ. لونیسي ریم

  الحركات االجتماعیة
  201م. محاضرة. 
  محمد أ.خشمون

     

 الخمیـس
            

  رئیس القسم

 



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:    كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                                 

  الثانيالسداسي                                                                                                   قسم علم االجتماع والدیموغرافیا
 

  5فوج  برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  منھجیة البحث في  

  علم االجتماع
  201م. محاضرة. 

  ل سمیرةأ.

  التغیر االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  أ.بیبیمون كلثوم

  علم اجتماع الفن
  305تطبیق. ق. 

  أ. علي ثابت

    

 االثنیـن
  لغة أجنبیة
  305تطبیق . ق. 

  أ.

السوسیولوجیة  النظریات 
  الحدیثة

  305ق. تطبیق. 
  أ.نفیسي صالح

  االجتماعي العمل  
  201محاضرة. م. 

  نزار أ.

  علم النفس االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  قادرة أ.

  

 الثالثـاء
السوسیولوجیة   النظریات

  الحدیثة
 201م.محاضرة.  

  أ.صاحبي وھیبة

  علم اجتماع الفن
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة مولود

  منھجیة البحث في  
  علم االجتماع

  305. ق. تطبیق
  قشي خدیجةأ.

  الحركات االجتماعیة
  305تطبیق. ق.  

  محمد خشمون أ.

  إحصاء إستداللي
  305تطبیق. ق.  

   أ.رزقي عبد المنعم

 األربعـاء
  العمل االجتماعي

  305تطبیق .ق.  
  أ.العمراوي بدرة

  التغیر االجتماعي
  305تطبیق. ق. 

  أ. عواج طھیرة

  الحركات االجتماعیة
  محاضرة

  201م أ.خشمون

       

 الخمیـس
            

  رئیس القسم

 



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:       كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                             

  الثانيالسداسي                                                                                                    قسم علم االجتماع والدیموغرافیا
 

  6فوج  األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع  برنامج ال
    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  منھجیة البحث في   

  علم االجتماع
  201م محاضرة. 

  ل سمیرةأ.

  التغیر االجتماعي
  201محاضرة. م 

  أ.بیبیمون كلثوم

  لغة أجنبیة
  306تطبیق . ق.

  أ.

  علم اجتماع الفن
  306تطبیق. ق. 

  أ.اثابت علي

  

 االثنیـن
  منھجیة البحث في  

  علم االجتماع
  306ق.  تطبیق. 

  أ.لغویل سمیرة

السوسیولوجیة   النظریات
   الحدیثة

 306ق.  تطبیق.
  أ.نفیسي صالح

  العمل االجتماعي
  201محاضرة. م. 
  أ. نزار

  علم النفس االجتماعي
  201محاضرة. م.

  قادرة أ.

  

 الثالثـاء
السوسیولوجیة   النظریات

  الحدیثة
 201ممحاضرة. 

  أ.صاحبي وھیبة

  علم اجتماع الفن
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة  مولود

  إستدالليإحصاء 
  306تطبیق. ق. 

  أ.حمدي باشا ولید

      

 األربعـاء
  العمل االجتماعي  

  306تطبیق. ق. 
  نزار أ.

  الحركات االجتماعیة
  201م. محاضرة. 
  محمد أ.خشمون

  التغیر االجتماعي
  306تطبیق. ق.

 أ. عواج طھیرة

  الحركات االجتماعیة
  306تطبیق. ق. 

  محمد خشمون أ.

  

 الخمیـس
            

  القسم رئیس

  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  الثانيالسداسي                                                                                                علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

   انیة علم السكان البرنامج األسبوعي للسنة الث
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  تحلیل دیموغرافي

  402محاضرة. ق. 
  أ.عایش حسیبة

  تحلیل دیموغرافي 
  402ق.  تطبیق.

 عایش حسیبةأ.

  السكان والتنمیة المستدامة
  402محاضرة. ق. 

  أ. مطاطحة عزالدین
  

الریاضیات المطبقة في 
  الدیموغرافیا

  402ق.  محاضرة.
  أ.بغزة  عادل

الریاضیات المطبقة في 
  الدیموغرافیا

  402تطبیق. ق. 
  أ.بغزة  عادل 

  

 االثنیـن
علم اجتماع السكان 

  والعائلة
  402محاضرة. ق. 

  أ. خالدي عبد الكامل 

  تقنیات السبر
  402محاضرة. ق. 

  أ. عمراوي صالح الدین

  تقنیات السبر
  402تطبیق. ق. 

   أ. عمراوي صالح الدین

معالجة وتحلیل البیانات 
SPSS 

  402ق. محاضرة. 
  أ. بوحفنة خیر الدین

البیانات  معالجة وتحلیل
SPSS 
  402تطبیق. ق. 

  أ. بوحفنة خیر الدین

  أجنبیةلغة 
  402تطبیق. ق.

  أ.

جمع المعطیات   الثالثـاء
  الدیموغرافیة 

  402ق. محاضرة  
 أ.عایش حسیبة

التخطیط العائلي والصحة 
  االنجابیة

  402ق. محاضرة. 
  أ.العكروف  علي  

تقنیات وتطبیقات االحصاء 
  في الدیموغرافیا

  402ق. محاضرة. 
  أ.دوبة سعاد

تقنیات وتطبیقات االحصاء 
  في الدیموغرافیا

  402ق. تطبیق. 
  أ. دوبة سعاد

 جمع المعطیات الدیموغرافیة 
  402ق.  تطبیق.

  أ. النوي فاطمة

  

             األربعـاء
  

  
  

 الخمیـس
            

   رئیس القسم

 

 



 

 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                    االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  الثانيالسداسي                                                                                                علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  سبوعي للسنة الثالثة علم السكانمج األالبرنا

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 

17:00  

 األحـد
  منھجیة البحث

  403محاضرة. ق. 
  أ. 

  2االسقاطات الدیموغرافیة
   403محاضرة. ق. 

 أ. بغزة عادل

  2االسقاطات الدیموغرافیة 
   403تطبیق. ق. 

 أ. بغزة عادل

  دیموغرافیة الجریمة
  403محاضرة . ق. 

  أ.عمراوي صالح الدین

  دیموغرافیة الجریمة
  403تطبیق. ق. 

  أ.عمراوي صالح الدین

  

 االثنیـن
  تقویم المعطیات الناقصة

  403ق. محاضرة. 
 أ.العكروف  علي  

  تقویم المعطیات الناقصة
  403ق. تطبیق. 

  أ.العكروف  علي  

سكان العالم العربي/السكان 
  والبیئة

  403محاضرة. ق. 
  أ. خالدي عبد الكامل 

التشیخ والعالقات بین 
  األجیال

  403محاضرة . ق. 
  أ.عمراوي صالح الدین

التشیخ والعالقات بین 
  األجیال
  403تطبیق. ق. 

  أ.عمراوي صالح الدین

  

 الثالثـاء
  أجنبیةلغة 

  403تطبیق. ق.  
  أ. 

  مخاطر المخدرات
   403محاضرة. ق. 

  أ. بغزة عادل

التدریب على األعمال 
  المیدانیة

  403ق. محاضرة. 
  أ.العكروف  علي  

التدریب على األعمال 
  المیدانیة

  403ق. تطبیق. 
  أ.العكروف  علي  

   

 األربعـاء
           

 الخمیـس
           

   رئیس القسم

  
 

 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  الثانيالسداسي                                                                                                علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  1علم االجتماع  فوج  الثالثة البرنامج األسبوعي للسنة
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  
  

  لغة أجنبیة 
  303تطبیق. ق. 

  أ.

  المشروع الشخصي والمھني
  303تطبیق.  ق.

  أ.عبد المومن فؤاد

  تحقیق میداني
  201م.محاضرة.  

  أ.عبد المومن فؤاد

  المخدرات والمجتمع
  201محاضرة.  م.

 أ.أعراب حكیم

  

 االثنیـن
  علم اجتماع المخاطر

  201محاضرة.  م. 
  وقرة كمالأ. ب  

  2علم اجتماع المؤسسات 
   201محاضرة.  م. 

  أ.بوشحیط فتیحة
 

سوسیولوجیا الرابط 
    2االجتماعي
   201محاضرة.  م.

 أ.یحیاوي مریم

  2علم اجتماع المؤسسات 
  303تطبیق. ق. 

  أ.بوشحیط
 

    

 الثالثـاء
  المخدرات والمجتمع      

  303تطبیق. ق. 
  بن قسمیة رزیقة أ.

سوسیولوجیا الرابط 
  . 2االجتماعي
  303تطبیق. ق.  

  یحیاوي مریمأ.

علم االجتماع وقضایا الوطن 
  العربي 
  303تطبیق. ق 

  قادرة أ.

  

 األربعـاء
علم االجتماع وقضایا الوطن 

  العربي 
  201محاضرة . م.

  أ. زروال 

  سوسیولوجیا الھجرة
  201محاضرة. م. 

  أ.زغینة نوال   

  سوسیولوجیا الھجرة
  303تطبیق. ق.   

  أ.زغینة نوال  

  علم اجتماع المخاطر
  303تطبیق. ق.  

  نزار یمینة أ.

    

 الخمیـس
           

  رئیس القسم 

 

 



  
01باتنة امعة ج  

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةاإلنسانیة و  كلیة العلوم

  الثانيالسداسي                                                                                                علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  2علم االجتماع  فوج  الثالثة البرنامج األسبوعي للسنة
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  المشروع الشخصي والمھني  

  306تطبیق. ق.
  أ.عبد المومن فؤاد

  2علم اجتماع المؤسسات 
   306تطبیق. ق. 

  أ.بوشحیط فتیحة

  تحقیق میداني
  201محاضرة.  م.

  أ.عبد المومن فؤاد

  المخدرات والمجتمع
  201محاضرة.  م. 

 أ.أعراب حكیم

  

 االثنیـن
  علم اجتماع المخاطر

  201محاضرة.  م. 
  وقرة كمالأ. ب  

  2علم اجتماع المؤسسات 
  201محاضرة.  م. 

 أ.بوشحیط فتیحة

الرابط  سوسیولوجیا
   2االجتماعي
  201محاضرة.  م. 

 أ.یحیاوي مریم

  علم اجتماع المخاطر
  305تطبیق. ق.  

  أ.  لوشن حسین

    

 الثالثـاء
سوسیولوجیا الرابط   

    2االجتماعي
  306تطبیق. ق. 

  یحیاوي مریم أ.

  المخدرات والمجتمع
  306تطبیق. ق. 

  أ. یحیاوي مریم

علم االجتماع وقضایا  
  الوطن العربي

  304تطبیق. ق. 
 بن سبع محمد ع الرؤوف أ.

    

 األربعـاء
علم االجتماع وقضایا الوطن 

  العربي 
  201محاضرة . م.

  زروال أ. 

  سوسیولوجیا الھجرة
  201محاضرة. م.

  أ.زغینة نوال

  سوسیولوجیا الھجرة  
  304تطبیق. ق.  

  أ.زغینة نوال

  لغة أجنبیة
  306تطبیق. ق. 
 أ.  

  

 الخمیـس
           

  القسم رئیس 

 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  الثانيالسداسي                                                                                                علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

   3علم االجتماع  فوج  الثالثة البرنامج األسبوعي للسنة  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  میداني تحقیق       

  201محاضرة.  م.
  أ.عبد المومن فؤاد

  المخدرات والمجتمع
   201محاضرة.  م. 

 أ.أعراب حكیم

  

 االثنیـن
  علم اجتماع المخاطر

  201محاضرة.  م. 
  وقرة كمالأ. ب  

  2علم اجتماع المؤسسات 
  201محاضرة . م.

  أ.بوشحیط فتیحة
 

سوسیولوجیا الرابط 
   2االجتماعي
  201محاضرة.  م. 

 أ.یحیاوي مریم

  2علم اجتماع المؤسسات
   301تطبیق. ق. 

  قارح سماحأ.

  المشروع الشخصي والمھني
   301تطبیق. ق. 

  أ.وزناجي بسام

  

 الثالثـاء
علم االجتماع وقضایا الوطن 

  العربي  
  301تطبیق. ق. 

  زروال أ.

  لغة أجنبیة 
  301تطبیق. ق. 

  أ. 

  علم اجتماع المخاطر
  301تطبیق. ق. 

  ي بزعي أ.  

  المخدرات والمجتمع
  301تطبیق. ق. 

  بلعید الھامأ.  

    

 األربعـاء
علم االجتماع وقضایا الوطن 

  العربي 
  201محاضرة . م.

  زروال أ. 

  سوسیولوجیا الھجرة
   201محاضرة. م.

  أ.زغینة نوال   

  سوسیولوجیا الھجرة
   302تطبیق. ق.   

  بن سبع ع أ.   

سوسیولوجیا الرابط 
  2االجتماعي
  402تطبیق. ق.  

  أ. قارح سماح

    

 الخمیـس
           

  رئیس القسم 

 

 

01باتنة جامعة   



  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  الثانيالسداسي                                                                                                علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  4علم االجتماع  فوج  الثالثة البرنامج األسبوعي للسنة

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  المخدرات والمجتمع  

  302تطبیق. ق.
  أ. بلعید الھام

  2علم اجتماع المؤسسات 
  302تطبیق. ق. 

  بن ساھل لخضرأ. 
  

  تحقیق میداني
  201محاضرة.  م.

  أ.عبد المومن فؤاد

  المخدرات والمجتمع
  201محاضرة.  م. 

 أ. أعراب حكیم

  

 االثنیـن
  علم اجتماع المخاطر

  201محاضرة.  م. 
  وقرة كمالأ. ب  

  2علم اجتماع المؤسسات 
  201محاضرة.  م. 

  أ.بوشحیط فتیحة
 

سوسیولوجیا الرابط 
   2االجتماعي
   201محاضرة.  م. 
 أ.یحیاوي

  سوسیولوجیا الھجرة
  304تطبیق. ق.  

  قادرة أ.   

  المشروع الشخصي والمھني
  303تطبیق. ق. 

  أ.وزناجي بسام

  

 الثالثـاء
  علم اجتماع المخاطر

  304 تطبیق. ق.
  أ. لوشن حسین

علم االجتماع وقضایا الوطن 
  العربي 
  304تطبیق. ق. 

  أ. زروال

  لغة أجنبیة
  304تطبیق. ق. 

  أ.

      

 األربعـاء
علم االجتماع وقضایا الوطن 

  العربي 
  201محاضرة . م.

  أ. زروال 

  سوسیولوجیا الھجرة
   201محاضرة. م. 

  أ.زغینة  نوال   

الرابط  سوسیولوجیا
    2االجتماعي
   305تطبیق. ق. 

  أ.قارح سماح

      

 الخمیـس
           

  رئیس القسم 

 

 

  

  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  لثانيالسداسي ا                                                                                               والدیموغرافیاعلم االجتماع قسم 

  1فوج  تنظیم وعمل علم اجتماع 01البرنامج األسبوعي لماستر 
 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

  إحصاء إستداللي السبت
  304محاضرة. ق.  

  أ.یامن مرداسي

سوسیولوجیا المخاطر 
  الصناعیة والتكنولوجیة

  304محاضرة. ق.  
 أ. بشتلة مختار

  إحصاء إستداللي
  304.  ق.1تطبیق. ف 

  أ.یامن مرداسي

سوسیولوجیا المخاطر 
  الصناعیة والتكنولوجیة

  304.  ق. 1تطبیق.ف 
  مختار أ. بشتلة

 

 

نماذج تنمویة في العالم   األحد
  402محاضرة. ق. 

  بوقرة كمالأ. 

سوسیولوجیا الحركات 
  یةمالالع
  402. ق. 1تطبیق. ف 

  أ. العابد لیندة

سوسیولوجیا الحركات 
  العالمیة

  402محاضرة. ق. 
  أ. العابد لیندة

التنظیم الحدیث 
  للمؤسسة
  402محاضرة. ق. 

  بوشحیط فتیحةأ. 

  2وتقنیات البحث منھجیة 
  402. ق. 1تطبیق. ف

  أ.عبد المومن فؤاد

  لغة أجنبیة
  402.  ق. 1تطبیق. ف 

  أ.

  2منھجیة وتقنیات البحث  االثنیـن
  402محاضرة. ق.  

  أ.عبد المومن فؤاد

القیادة واالتصال  
  المؤسساتي

  402.  ق. 1تطبیق.ف 
 أ. زغینة نوال

  التنظیم الحدیث للمؤسسة
  402. ق.1تطبیق ف

  بوكرشة أ. 

القیادة واالتصال 
  المؤسساتي
  402محاضرة. ق. 

  أ. زغینة نوال

  األرغونومیا
  402محاضرة. ق. 

  أ. قارح سماح

  

 الثالثـاء
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

   رئیس القسم

  

  

  
 
  



 

 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  لثانيالسداسي ا                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

2علم اجتماع تنظیم وعمل فوج  01البرنامج األسبوعي لماستر   

 

 

   رئیس القسم
 
 
 
 
 
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 السبت
  إحصاء إستداللي

  304محاضرة. ق.  
  أ.یامن مرداسي

سوسیولوجیا المخاطر 
  الصناعیة والتكنولوجیة

  304محاضرة. ق.  
 بشتلة مختارأ. 

سوسیولوجیا المخاطر 
  الصناعیة والتكنولوجیة

  401.  ق. 2تطبیق.ف
  أ. بشتلة مختار

  إحصاء إستداللي
  401.ق.  2تطبیق. ف

  أ.یامن مرداسي

    

  األحد
نماذج تنمویة في العالم 

  402محاضرة. ق. 
  بوقرة كمالأ. 

  التنظیم الحدیث للمؤسسة
  401. ق.2تطبیق ف

  بوكرشة أ. 

الحركات  سوسیولوجیا
  یةلامالع

  402محاضرة. ق. 
  أ.  العابد لیندة

  التنظیم الحدیث للمؤسسة
  402محاضرة. ق. 

  بوشحیط فتیحة أ. 

  أجنبیةلغة 
  401.  ق. 2تطبیق. ف 

  أ.

منھجیة وتقنیات البحث 
2  
  401. ق. 2تطبیق. ف

  أ.عبد المومن فؤاد

 االثنیـن
  2منھجیة وتقنیات البحث 

   402محاضرة. ق.  
  المومن فؤاد أ.عبد

سوسیولوجیا الحركات  
  یةلامالع
  401. ق. 2تطبیق. ف 

 أ.  العابد لیندة

القیادة واالتصال 
  المؤسساتي

  401.  ق. 2تطبیق.ف 
  العابد لیندة أ.  

القیادة واالتصال 
  المؤسساتي
  402محاضرة. ق. 

  أ.  زغینة نوال

  األرغونومیا
  402محاضرة. ق. 

  أ. قارح سماح

  

 الثالثـاء
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة



 
 

 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                    االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  لثانيالسداسي ا                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  علم االجتماع إنحراف وجریمة 01البرنامج األسبوعي لماستر  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00   - 12:30 12:30  -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

النظریات السوسیولوجیة   السبت
  لإلنحراف والجریمة

 305محاضرة. ق. 
  أ.بیبیمون كلثوم

النظریات السوسیولوجیة 
  لإلنحراف والجریمة

  305تطبیق. ق.
  كلثوم أ.بیبیمون

  علم العقاب  
  305محاضرة.  ق. 

  علي أ.ثابت
  

  علم العقاب
  305تطبیق. ق. 

  علي أ.ثابت
  

  

 األحـد
  منھجیة البحث

  305. ق. محاضرة
  رابح حروش. أ

  منھجیة البحث
  305. ق. تطبیق

  رابح حروش. أ

  علم الضحایا
  305محاضرة. ق. 

  بركو أ.مزوز

  علم اإلجرام
  305تطبیق. ق. 

  إلھام أ.بلعید

  اإلحصاء الجنائي
  305محاضرة. ق. 

  .لونانسة رمضانأ

  اإلحصاء الجنائي
  305تطبیق. ق. 

  .لونانسة رمضانأ

 االثنیـن
  االتصال

  305. ق. محاضرة
  عوفي مصطفى أ.

  القانون الجزائي العام
  502محاضرة. ق. 

  عوفي مصطفى. أ

  علم اإلجرام
  305محاضرة . ق.  

  حكیم أ.أعراب

  علم الضحایا
  502تطبیق. ق.  

  بركو أ. مزوز

  أجنبیةلغة 
  502تطبیق . ق.  

  أ.

  

 الثالثـاء
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

   رئیس القسم

  

  

  

  

   



  

 01باتنة جامعة  

  2017/2018السنة الجامعیة:                               االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  لثانيالسداسي ا                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  علم االجتماع الحضري 01ماستر  البرنامج األسبوعي للسنة
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00   - 12:30 12:30  -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

  إعالم آلي السبت
  306تطبیق. ق.

  براھیمي  أ.

  سیاسات المدن 
  306محاضرة ق.

  أ. بن السعدي سماعیل

  سیاسات المدن
  306تطبیق. ق. 

  أ. بن السعدي سماعیل

  لغة أجنبیة
  306تطبیق. ق.
  أ. 

    

  تحلیل نقدي ن أ علج ح  األحد
  306محاضرة. ق. 

 أ.بوذراع أحمد

تحلیل نقدي ن أ علج 
  ح

  306تطبیق. ق. 
 أ.بوذراع أحمد

  المشكالت الحضریة 
  306محاضرة. ق.  

  أ.صاحبي وھیبة

  المشكالت الحضریة 
  306تطبیق. ق.  

  أ.صاحبي وھیبة

    

  حضریةایكولوجیا    االثنیـن
  306محاضرة. ق. 

  أ.لغریبي نسیمة

  اقتصاد حضري
  306محاضرة.  ق. 

  أ.عرعار أنس

  الظاھرة الحضریة
  306محاضرة. ق. 

  أ.لغریبي نسیمة

  الظاھرة الحضریة
  306تطبیق. ق. 

  أ.لغریبي نسیمة

  

   الثالثـاء
  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

            األربعـاء

  معالجة المعطیات  الخمیـس
  301محاضرة. ق. 

  أ.قنفود محي الدین

  معالجة المعطیات 
  301تطبیق. ق. 

  أ.قنفود محي الدین

  تربص میداني
  301محاضرة. ق. 

  أ.بن السعدي سماعیل

  تربص میداني
  301تطبیق. ق. 

  أ.بن السعدي سماعیل

    

   رئیس القسم

  



   



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  لثانيالسداسي ا                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  تنمیةالسكاني والتخطیط ال 01البرنامج األسبوعي لماستر 

  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة االثنیـن

 الثالثـاء
التحلیل الدیموغرافي 

  المعمق
  402محاضرة. ق. 

  عمریة أ. میمون

التحلیل الدیموغرافي 
  المعمق

  402. ق. تطبیق
  عمریة میمون أ.

  أجنبیةلغة 
  402تطبیق. ق. 

  أ.
  

  2 الریاضي اإلحصاء
  402محاضرة . ق. 

  خالدي عبد الكاملأ.

  2 الریاضي اإلحصاء
  402تطبیق . ق.  

  خالدي عبد الكاملأ

 األربعـاء
تكنولوجیا اإلعالم 

  واالتصال
  402ق. . محاضرة

عزالدین مطاطحة أ.  

مناھج، مفاھیم وتقنیات 
  تحلیل الھجرة

  402محاضرة. ق.
  مطاطحة عزالدین أ.

مناھج، مفاھیم وتقنیات 
  تحلیل الھجرة

  402تطبیق. ق.
  مطاطحة عزالدین أ.

النظریات السكانیة 
  المعاصرة
  402محاضرة. ق. 

دوبة سعاد أ.  

النظریات السكانیة 
  المعاصرة

  402تطبیق. ق. 
  دوبة سعاد أ.

  

 الخمیـس
تقنیات البحث في العلوم 

  السكانیة
  305محاضرة. ق. 

فاتح أ. بعیط  

تقنیات البحث في العلوم 
  السكانیة
  305تطبیق. ق. 

 أ. بعیط فاتح

  علم اجتماع األسرة
  305. ق. محاضرة

بن بعطوش أ.  
 

  2التوقعات الدیموغرافیة
  305محاضرة. ق. 

  فاتح أ.بعیط

  2التوقعات الدیموغرافیة
  305تطبیق. ق. 

  فاتح أ.بعیط

   رئیس القسم
 
  



 01جامعة باتنة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                             كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                           

  السداسي الثاني                                                                                                                          قسم علم االجتماع والدیموغرافیا

 علم اجتماع تنظیم وعمل       02البرنامج األسبوعي للسنة ماستر 

 التوقیت 

 األیام

08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 ملتقى التدریب  الثالثاء
 303. ق محاضرة /براھمي ا.

 ملتقى التدریب
 303. ق  /براھمي صباح  ا.

    

 علم االجتماع العائلي  02البرنامج األسبوعي للسنة ماستر 

 التوقیت

 األیام

08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 ملتقى التدریب  الثالثاء
 501. ق  محاضرة/ درید  أ.

 ملتقى التدریب
 501. ق/   درید    أ.

   

 علم االجتماع الحضري 02البرنامج األسبوعي للسنة ماستر 

 التوقیت

 األیام

08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

  ملتقى التدریب   الثالثاء
 301ق محاضرة /بودراع  أ.

 ملتقى التدریب
 301بودراع  ق أ.

   

 دیموغرافیا السكان والتنمیة 02البرنامج األسبوعي للسنة ماستر 

 التوقیت 

 األیام

08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 ملتقى السكان والتنمیة  الثالثاء
 302ق.  محاضرة  /أ.حفاظ  

 ملتقى السكان والتنمیة
 302ق.  تطبیق /حفاظ   أ.

   

  رئیس القسم 


