
 10جامعة باتنة 

 0101/0100: السنة الجامعية         كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 األولالسداسي           قسم علم االجتماع والديموغرافيا

   علم االجتماع انحراف وجريمة 02ماستر   -البرنامج األسبوعي 

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

 

00:21-02:21 02:21-03:21 03:21-03:21 

 األحـد

 االنثروبولوجيا الجنائية
 محاضرة

 قديري مصطفى.ا
 310القاعة 

 الجرائم المستحدثة
 محاضرة

 أعراب حكيم. أ
 310القاعة 

 -الجرائم المستحدثة 

 0ف. تطبيق
 أعراب حكيم .أ

 310القاعة 

 االنثروبولوجيا الجنائية
 0ف. تطبيق

 قديري مصطفى.أ
 310القاعة 

 جنوح ورعاية االحدث
 .محاضرة

 سيمةنطبشوش .أ
 310القاعة 

 جنوح ورعاية االحداث
 0ف. تطبيق -

 طبشوش نسيمة.أ
 310القاعة 

 

االنثروبولوجيا الجنائية  

 0ف.تطبيق
 قديري مصطفى. د

 310القاعة 

 -الجرائم المستحدثة

 0ف. تطبيق
 أعراب حكيم. أ

 310القاعة 

 

 جنوح ورعاية االحداث
 2ف. تطبيق -

 طبشوش نسيمة.أ
 310القاعة 

 

10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:21-02:21 02:21-03:21 03:21-03:21 

 االثنيـن

 الخدمة االجتماعية
 محاضرة

 عرعار انس.أ 
 310القاعة 

 المقاوالتية
 محاضرة

 براهمي صباح.أ

 

المؤسسات اإلصالحية 

 محاضرة -والعقابية 
 بن ساهل لخضر. أ

 310القاعة 

ملتقى التدريب على 

 .محاضرة -البحث
 بيبيمون كلثوم. أ

 310القاعة 

ملتقى التدريب على البحث 

 0ف. تطبيق -
 بيبيمون كلثوم.أ

 310القاعة 

المؤسسات االصالحية 

 0تطبيق ف -والعقابية 
 بن ساهل لخضر. أ

 310القاعة 

 لغة انجليزية
 0ف.تطبيق

 عوار دالل. أ
 310القاعة 

 لغة انجليزية
 0ف. تطبيق

 عوار دالل.أ
 310القاعة 

ملتقى التدريب على البحث 

 0ف. تطبيق -
 بيبيمون كلثوم. أ

 310القاعة 

المؤسسات االصالحية 

 0تطبيق ف -والعقابية 
 بن ساهل لخضر. أ

 310القاعة 

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

 الثالثاء

 تابرمجيات تحليل البيان
 محاضرة

 لونانسة رمضان.أ
 310القاعة 

 برمجيات تحليل البيانات
 0ف. تطبيق -

القاعة  لونانسة رمضان.أ

310 

     

 

 برمجيات تحليل البيانات
 0ف. تطبيق -

القاعة  لونانسة رمضان.أ

310 

 
  

 

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا   

 األسبوع األول



 10جامعة باتنة 

 0101/0100: السنة الجامعية         كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 األولالسداسي           قسم علم االجتماع والديموغرافيا

   علم االجتماع انحراف وجريمة 02ماستر   -البرنامج األسبوعي 

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

 

00:21-02:21 02:21-03:21 03:21-03:21 

 األحـد

 الجرائم المستحدثة
 محاضرة

 أعراب حكيم. أ
 310القاعة 

 االنثروبولوجيا الجنائية
 محاضرة

 مصطفى قديري.ا
 310القاعة 

 -الجرائم المستحدثة 

 0ف. تطبيق
 أعراب حكيم .أ

 310القاعة 

 االنثروبولوجيا الجنائية
 0ف. تطبيق

 قديري مصطفى.أ
 310القاعة 

 جنوح ورعاية االحدث
 .محاضرة

 سيمةنطبشوش .أ
 310القاعة 

 جنوح ورعاية االحداث
 2ف. تطبيق -

 طبشوش نسيمة.أ
 310القاعة 

 

االنثروبولوجيا الجنائية  

 0ف.تطبيق
 قديري مصطفى. د

 310القاعة 

 -الجرائم المستحدثة

 0ف. تطبيق
 أعراب حكيم. أ

 310القاعة 

 

 جنوح ورعاية االحداث
 0ف. تطبيق -

 طبشوش نسيمة.أ
 310القاعة 

 

10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11 00:11-00:11 00:21-02:21 02:21-03:21 03:21-03:21 

 االثنيـن

 الخدمة االجتماعية
 محاضرة

 عرعار انس.أ 
 310القاعة 

 المقاوالتية
 محاضرة

 براهمي صباح.أ

 

المؤسسات اإلصالحية 

 محاضرة -والعقابية 
 بن ساهل لخضر. أ

 310القاعة 

ملتقى التدريب على 

 .محاضرة -البحث
 بيبيمون كلثوم. أ

 310القاعة 

ملتقى التدريب على 

 0ف. تطبيق -البحث 
 بيبيمون كلثوم.أ

 310القاعة 

المؤسسات االصالحية 

 0تطبيق ف -والعقابية 
 بن ساهل لخضر. أ

 310القاعة 

 لغة انجليزية
 0ف.تطبيق

 عوار دالل. أ
 310القاعة 

 لغة انجليزية
 0ف. تطبيق

 عوار دالل.أ
 310القاعة 

ملتقى التدريب على 

 0ف. تطبيق -البحث 
 كلثوم بيبيمون. أ

 310القاعة 

المؤسسات االصالحية 

 0تطبيق ف -والعقابية 
 بن ساهل لخضر. أ

 310القاعة 
 10:11-10:11 10:11-01:11 01:11-00:11     

 الثالثاء

 تابرمجيات تحليل البيان
 محاضرة

 لونانسة رمضان.أ
 310القاعة  

 برمجيات تحليل البيانات
 0ف. تطبيق -

 لونانسة رمضان.أ
 310القاعة 

     

 

 برمجيات تحليل البيانات
 0ف. تطبيق -

 لونانسة رمضان.أ
 310القاعة 

 
  

 

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا   

 الثانياألسبوع 


