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  00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-01:00 01:00-01:00 01:00-03:00 

حد
أل
ا

 النظرية السوسيولوجية 

 محاضرة

 زروال ليلى.أ

 000المدرج 

 القضايا الدولية الراهنة

 محاضرة

 قادرة بشير.أ

 000المدرج 

 منهجية البحث

 محاضرة

 قجة رضا. أ

 000المدرج 

 النظرية السوسيولوجية 2/1ف

 001القاعة  زروال ليلى

 قضايا دولية 2/1ف

 001القاعة عزيز نصر الدين 

 لغة فرنسية 2/1ف

 001القاعة لكحل صليحة 
 

 

 
 النظرية السوسيولوجية 2/2ف

 003القاعة  زروال ليلى

 قضايا دولية 2/2ف

 003القاعة عزيز نصر الدين 

 لغة فرنسية 2/2ف

 003القاعة لكحل صليحة 

 

 منهجية البحث/  3ف

 000المدرج قجة رضا 
   

 

 
 لغة فرنسية 4ف

 000المدرج  لكحل صليحة

 منهجية البحث/ 4ف

 000المدرج  قجة رضا
 

 

 لغة فرنسية  6ف

 000المدرج لكحل صليحة 

 قضايا دولية 6/1ف

 000القاعة  بغزيم عبد السالم

 المشكالت االجتماعية 6/1ف

 000القاعة مديازة طارق 
 

 

 المشكالت االجتماعية 6/2ف

 103القاعة  مديازة طارق

 قضايا دولية 6/2ف

 103القاعة  بغزيم عبد السالم
 

 

ن
الثني

ا
 

 االجتماعيالتغير 

   محاضرة

 مكسح لويزة. أ

 000المدرج 

 ميادين علم االجتماع

  محاضرة

 أنس عرعار.أ

 000المدرج 

 المشكالت االجتماعية

 محاضرة 

 نزار يمينة .أ

 000المدرج 

 علم النفس االجتماعي

 محاضرة

 عالية بشيرة.أ

 000المدرج 

 
 لغة فرنسية 1/1ف

 000المدرج  لكحل صليحة 

 قضايا دولية 1/2ف

 000المدرج  عزيز نصر الدين

 

   
 

    
 

ء
الثا

الث
 

 احصاء استداللي ورياضي

 امقران منير

 0/0الفوج+ 0الفوج 

 000المدرج 

 احصاء استداللي ورياضي

 امقران منير

 0الفوج+0/0الفوج 

 000المدرج 

 احصاء استداللي ورياضي

 حمدي باشا وليد

 1/0الفوج + 1الفوج 

 000المدرج 

 استداللي ورياضي احصاء

 حمدي باشا وليد

 3الفوج + 1/0الفوج 

 000المدرج 

 التغير االجتماعي1ف

 000المدرج مكسح لويزة  
  

 

 المشكالت االجتماعية 3/1ف

 000القاعة  مديازة طارق

 قضايا دولية 3/1ف

 000القاعة  تيفراني رشيد 

 لغة فرنسية 3/1ف

 000القاعة  لكحل صليحة

 

 فرنسية لغة 3/2ف

 000القاعة  لكحل صليحة 

 المشكالت االجتماعية 3/2ف

 000القاعة  مديازة طارق

 قضايا دولية 3/2ف

 000القاعة  تيفراني رشيد

 

 
 لغة فرنسية 5ف

 000المدرج لكحل صليحة 

 التغير االجتماعي 5ف

 000المدرج  معمر سماح

 

 النظرية السوسيولوجية 6/1ف

 000القاعة العابد ليندة 

 التغير االجتماعي 6/1ف

 000القاعة  معمر سماح
 

 

 التغير االجتماعي 6/2ف

 001القاعة  معمر سماح

 النظرية السوسيولوجية 6/2ف

 001القاعة العابد ليندة 
 

 

 علم االجتماع  الثانيةلسنة ا - البرنامج األسبوعي



ء
ألربعا

ا
 

 منهجية البحث 1/1ف

 000القاعة لوشن حسين 

 ميادين 1/1ف

 000القاعة عوفي مصطفى 

 السوسيولوجيةالنظرية  1/1ف

 000القاعة  زروال ليلى

 المشكالت االجتماعية 1/1ف

 000القاعة  الصغير أمال
   

 

 ميادين 1/2ف

 000القاعة  عوفي مصطفى

 منهجية البحث 1/2ف

 000القاعة لوشن حسين 

 المشكالت االجتماعية 1/2ف

 000القاعة  الصغير أمال

 النظرية السوسيولوجية 1/2ف

 000القاعة  زروال ليلى
   

 

 التغير االجتماعي 2/1ف

 100القاعة مكسح لويزة  

 المشكالت االجتماعية 2/1ف

 100القاعة الصغير أمال 

 منهجية البحث 2/1ف

 100القاعة لوشن حسين 

 ميادين 2/1ف

 100القاعة  عوفي مصطفى
   

 

 
 التغير االجتماعي 2/2ف

 101القاعة مكسح لويزة  

 ميادين 2/2ف

 101القاعة عوفي مصطفى 

 منهجية البحث 2/2ف

 101القاعة لوشن حسين 

 المشكالت االجتماعية 2/2ف

 101القاعة  الصغير أمال
  

 

    
  ميادين 1/ 3ف

  100القاعة  لوشن حسين 
  

 

 
 النظرية السوسيولوجية 3/1ف

 000القاعة  زروال ليلى

 التغير االجتماعي 3/1ف

 000القاعة مكسح لويزة  

 التغير االجتماعي 3/2ف

 101القاعة مكسح لويزة  

 النظرية السوسيولوجية 3/2ف

 100القاعة  زروال ليلى

  ميادين 2/ 3ف

 100القاعة  لوشن حسين 
 

 

 
 المشكالت االجتماعية 4/1ف

 101القاعة عقابي بوجمعة 

 قضايا دولية 4/1ف

 101القاعة مطمر محمد العيد 
 

 النظرية السوسيولوجية 4/1ف

 101القاعة شلبي أمينة 

 التغير االجتماعي 4/1ف

 101القاعة مكسح لويزة  
 

 ميادين 4/1ف

 101القاعة  لوشن حسين

 المشكالت االجتماعية 4/2ف

 103القاعة  عقابي بوجمعة

 النظرية السوسيولوجية 4/2ف

 103القاعة  شلبي أمينة
 

 قضايا دولية 4/2ف

 103القاعة مطمر محمد العيد 

 االجتماعي التغير 4/2ف

 103القاعة مكسح لويزة  
 

 ميادين 4/2ف

 103القاعة  لوشن حسين

 

 
 منهجية البحث 5/1ف

 001القاعة وزناجي بسام 

 النظرية السوسيولوجية 5/1ف

 001القاعة  شلبي أمينة

 المشكالت االجتماعية 5/1ف

 001القاعة  عقابي بوجمعة

 قضايا دولية 5/1ف

 001القاعة مطمر محمد العيد 

 ميادين 5/1ف

 001القاعة عماد بوروح 
 

 

 
 ميادين 5/2ف

 001القاعة عماد بوروح 

 المشكالت االجتماعية 5/2ف

 001القاعة  عقابي بوجمعة

 النظرية السوسيولوجية 5/2ف

 001القاعة  شلبي أمينة

 منهجية البحث 5/2ف

 001القاعة وزناجي بسام 

 قضايا دولية 5/2ف

 001القاعة مطمر محمد العيد 
 

 

  
 منهجية البحث 6/1ف

 001القاعة وزناجي بسام 

 ميادين 6/1ف

 001القاعة عماد بوروح 
   

 

  
 ميادين 6/2ف

 003القاعة عماد بوروح 

 منهجية البحث 6/2ف

 001القاعة وزناجي بسام 
   

 

       

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا   
  



 00جامعة باتنة             

 السداسي األول - 0000/0000: السنة الجامعية                                                         قسم علم االجتماع والديموغرافيا - اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم 

                                                                                                     

 لسنة الثانية علم االجتماع التطبيقات الخاص بطلبة ابرنامج 

وحدات 

 التعليم
 المقياس

 التطبيقات

 03الفوج  01الفوج  01الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

سية
سا

أل
ا

 

 ميادين علم االجتماع

عرعار أنس.أ  
 بوروح عماد.أ بوروح عماد.أ لوشن حسين.أ لوشن حسين.أ عوفي مصطفى.أ عوفي مصطفى.أ

 النظرية السوسيولوجية الحديثة

.زروال ليلى.أ   
 العابد ليندة.أ شابي أمينة.أ شابي أمينة.أ زروال ليلى.أ  زروال ليلى.أ  زروال ليلى.أ 

 التغير االجتماعي

 مكسح لويزة.أ
مكسح لويزة.أ مكسح لويزة.أ  معمر سماح.أ  معمر سماح.أ  مكسح لويزة.أ  مكسح لويزة.أ   

 المشكالت االجتماعية

نزار يمينة.أ  
صغير أمال.أ صغير أمال.أ  عقابي بوجمعة.أ مديازة طارق.أ  عقابي بوجمعة.أ   مديازة طارق.أ 

جية
ه
المن

 منهجية البحث في علم االجتماع 

قجة رضــا.أ  
لوشن حسين.أ قجة رضــا.أ لوشن حسين.أ   وزناجي بسام.أ وزناجي بسام.أ قجة رضــا.أ 

 حمدي باشا وليد.أ حمدي باشا وليد.أ حمدي باشا وليد.أ أمقران منير.أ أمقران منير.أ أمقران منير.أ االستداللي والرياضياالحصاء 

شافية
ستك

ال
ا

 القضايا الدولية الراهنة 

تيفراني رشيد.أ عزيز نصر الدين.أ عزيز نصر الدين.أ قادرة بشير.أ مطمر محمد العيد.أ  مطمر محمد العيد.أ  عبد السالم بغزيم.أ   

 علم النفس االجتماعي

 محاضرة فقط  عالية بشيرة.أ

ألفقية
ا

 

 لكحل صليحة.أ لكحل صليحة.أ لكحل صليحة.أ لكحل صليحة.أ لكحل صليحة.أ لكحل صليحة.أ اللغة الفرنسية

 لبيداغوجياالمكلف بال نائب رئيس القسم

 


