
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

    20.  20.  20.  20.    21األفواج:                                                                                       علم االجتماع  الثالثةالسنة 

10 ---- 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 --- 11  9 ---- 12  0 ---- 9 التوقٌت الٌـوم/   

  
 

 

ظرٌات المعاصرة فً علم االجتماع الن

00 مد:        أ. نوٌصر  
 االثنــــــٌن    

20/11/0202  

    
 
 

سوسٌولوجٌا الرابط االجتماعً 

00 مد:       أ. درٌس       
 

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

      الدراسات المؤسسة فً علم االج  

00مد:   أ. شوٌشً  
 

ربعـــــاءاأل      
20/11/0202  

   
 
 

   تحلٌل ومعالجة المعطٌات 

00 مد:   أ. ٌعلى       
         علم اجتماع المؤسسات

00 مد:     أ. طبٌش    
 

 
 الخـمـٌـس 

20/11/0202  

   ملتقى التدرٌب   

00 مد:  أ. فالحً  
             الحوكمة وأخالقٌات المهنة

00 مد:  بوقشور  أ.   
 
 
 

 الســـــــبت   
20/11/0202  

   
 
 

 أعالم وشخصٌات وطنٌة

00 مد:    كتافأ.   
 لغة أجنبٌة

00 :مدأ. ....    
 األحــــــــد  

20/11/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

    12.  29.  20.  20.    26األفواج:                                                                                       علم االجتماع  الثالثةالسنة 

10 ---- 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 --- 11  9 ---- 12  0 ---- 9 التوقٌت الٌـوم/   

  
 

 

ظرٌات المعاصرة فً علم االجتماع الن

00 مد:        أ. نوٌصر  
 االثنــــــٌن    

20/11/0202  

    
 
 

سوسٌولوجٌا الرابط االجتماعً 

00 مد:       أ. درٌس       
 

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

      الدراسات المؤسسة فً علم االج  

00مد:   أ. شوٌشً  
 

ربعـــــاءاأل      
20/11/0202  

   
 
 

   تحلٌل ومعالجة المعطٌات 

00 مد:   أ. ٌعلى       
         علم اجتماع المؤسسات

00 مد:     أ. طبٌش    
 

 
 الخـمـٌـس 

20/11/0202  

   ملتقى التدرٌب   

00 مد:  أ. فالحً  
             الحوكمة وأخالقٌات المهنة

00 مد:  بوقشور  أ.   
 
 
 

 الســـــــبت   
20/11/0202  

   
 
 

 أعالم وشخصٌات وطنٌة

00 مد:    كتافأ.   
 لغة أجنبٌة

00 :مدأ. ....    
 األحــــــــد  

20/11/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

      21الفوج:                                                                                                       دٌمغرافٌا  الثالثةالسنة 

10 ---- 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 --- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

           التحلٌل الكمً للهجرة         

00 :ق      أ. عبدالعزي  
          اإلسقاطات الدٌمغرافٌا   

00 :ق    أ . لطرش  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
            دٌمغرافٌة المغرب العربً    

00 :ق      أ. دودو  
     مدخل إلى النماذج السكانٌة  

00:ق   أ. بلعباس  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
              علم السكان التطبٌقً       

00 :ق    أ. طواهري  
         مكمل اإلحصاء الرٌاضً 

00 :ق   أ. بلعٌفة  
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة    

00 :ق  معٌوشأ.   

            االنتقالٌة الدٌمغرافٌة  

00 :ق  بن إٌدٌر   أ.   
 

 الخـمـٌـس 
20/11/0202  

 اقتصاد السكان    

00 :ق    طواهريأ.   
 الحكم الراشد وأخالقٌات المهنة

00 :ق    مهداويأ.   
 الســـــــبت 

20/11/0202  
 األحــــــــد       

20/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

      21الفوج:                                                                                          دٌمغرافٌا 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

                     علم األوبئة            
08 :ق    بلعباس   أ.   

      التحلٌل الدٌمغرافً المعمق  
08 :ق       أ . فوداد   

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

                 التوقعات الدٌمغرافٌة     
08 :ق      أ. طواهري  

                    صحة السكان   
08:ق       أ. بلعٌفة  

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

اإلحصاء الحٌوي وتطبٌق االختبارات     
08 :ق    ٌزأ. عبدالعز  

منهجٌة البحث فً العلوم السكانٌة 
08 :ق       بن إٌدٌرأ.     

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
08 :ق  خرشًأ.   

           االجتماعٌة الطبٌة الخدمة

08 :ق       مهداويأ.          
 

 الخـمـٌـس 
20/11/0202  

 أنثربولوجٌا الصحة     
08 :ق    دودوأ.   

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

      21الفوج:                                                                                  علم اجتماع التربٌة 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

النظرٌات السوسٌولوجٌة للتربٌة         
00 :ق       أ. خوانً      

تارٌخ الفكر التربوي                
00 :ق       أ . ضرٌف       

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

                     فلسفة التربٌة         
00 :ق      أ. نوي  

                   التربٌة المقارنة  
00 :ق       أ. حرودي  

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

التربوي                       اإلحصاء    
00 :ق    أ. كوسة بوجمعة      

منهجٌة البحث االجتماعً التربوي 
00 :ق       رأ. بوقشو      

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
00 :ق  سفاريأ.   

                  علم النفس التربوي

00 :ق       تومًأ.   
 

 الخـمـٌـس 
20/11/0202  

 المناهج التربوٌة     
00 :ق    حروديأ.   

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

      21الفوج:                                                                    علم االجتماع التنظٌم والعمل 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

          نظرٌات التنظٌم                
08 :ق       أ. فلكاوي  

 مدخل لعلم االجتماع التنظٌم والعمل
08 :ق       أ . خرشً   

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

            منهجٌة وتقنٌات البحث     
 أ. لولو

08 :ق        

               تنمٌة الموارد البشرٌة 
08 :ق       ةأ. بوط  

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

    اإلحصاء الوصفً واالستداللً     
08 :ق      أ. كوسة بوجمعة  

        علم النفس االجتماعً للعمل
08 :ق       أ. دروٌش  

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
08 :ق  سفاريأ.   

                         مجتمع المعرفة

08 :ق       غزالً عادلأ.   
 

 الخـمـٌـس 
20/11/0202  

 األنثربولوجٌة االقتصادٌة     
08 :ق    درٌسأ.   

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  

 

 

 



2دباغين سطيف جامعة محمد لمين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

      21الفوج:                                                                    علم االجتماع الحضري 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

نهجٌة: كٌفٌة بناء مشروع بحث  م    
80 :ق       أ. أمقران  

     الحضرٌة                 الظاهرة
80 :ق       أ. قرشوش  

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

                مدخل إلى التنمٌة         
 أ. بن سباع

80 :ق        

               تنمٌة الموارد البشرٌة 
80 :ق       ةأ. بوط  

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

    مدخل لعلم االجتماع الحضري       
80 :ق    أ . رشٌدي  

                السٌاسات الحضرٌة  
80 :ق       أ. هارون  

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
80 :ق  حمادوش     أ.   

                         اقتصاد حضري

80 :ق       شوٌشًأ.   
 

 الخـمـٌـس 
20/11/0202  

 إعالم آلً    
80 :ق        ٌعلىأ.   

 السٌمٌائٌة البٌانٌة وعلم الخرائط
80 :ق    لعلويأ.   

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

      21الفوج:                                                                       علم اجتماع االتصال 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

        استراتٌجٌات االتصال           
81 :ق       أ. عٌشور  

     نظرٌات االتصال االجتماعً     
81 :ق       أ . براهمٌة صونٌة  

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

 ل والتغٌر االجتماعً        االتصا    
81 :ق      أ. عٌسات  

                 منهجٌة البحث       
81 :ق       أ. زرارقة  

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

    تقنٌات التحلٌل السوسٌولوجً     
81 :ق    أ. نواري  

         علم االجتماع اإلعالمً      
81 :ق       أ. غزالً  

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
81 :ق  أعراب     أ.   

                 تارٌخ الجركة الوطنٌة

81 :ق        شوٌشًأ.           
 

 الخـمـٌـس 
20/11/0202  

 برمجٌات المعالجة اإلحصائٌة    
81 :ق        ٌعلىأ.   

 الجغرافٌة اللغوٌة
81 :ق    حمادوشأ.   

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

      21الفوج:                                                                       علم االجتماع الثقافً 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

        نظرٌات علم االجتماع الثقافً        
 82 :ق        أ. فٌاللً

علم االجتماع المؤسسات الثقافٌة    
82 :ق       أ . باللً     

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

                الصناعات الثقافٌة       
82 :ق      أ. كوسة  

علم اجتماع الثقافة والفن            
82 :ق       شبٌطةأ.          

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

إحصاء وصفً                           
82 :ق    أ. حامً    
منهجٌة البحث                         

82 :ق       أ. غزالً       
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة    

82 :ق  عباوي     أ.   
    المعاصرالثقافة ووسائل االتصال 

82 :ق        كٌرورأ.          
 

 الخـمـٌـس 
20/11/0202  

    
 

 

 تحلٌل البٌانات والمعطٌات الثق
82 :ق        ٌعلىأ.   

 مصطلحات ثقافٌة
82 :ق    درٌسأ.   

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  

 


