
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

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

10 ---- 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 --- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

 علم اجتماع المخاطر  
08 مد:    أ. نوٌصر  

 الخـمـٌـس    
10/11/0202  

 سوسٌولوجٌة الرابط اج  
06 مد:       أ. درٌس  

   
 

 الســـــــبت 
10/11/0202  

 سوسٌولوجٌة الهجرة  
08مد:   أ. نوي  

 األحــــــــد    
10/11/0202  

                   علم اجتماع المؤسسات  

08 مد:     أ. طبٌش       
   

 
 االثنــــــٌن 

11/11/0202  
 ع.اجتماع وقضاٌا الوطن  

08 مد:   أ. كوسة  
لثالثـــــاءا      

12/11/0202  
 المخدرات والمجتمع  

08 مد:    أ. جالل  
 لغة أجنبٌة

01 مد:         أ. ....  
ربعـــــاءاأل     

13/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

    12.  24.  23.  22.    21األفواج:                                                                                       علم االجتماع  الثالثةالسنة 

10 ---- 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 --- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

 علم اجتماع المخاطر  
06 مد:    أ. نوٌصر  

 الخـمـٌـس    
10/11/0202  

 سوسٌولوجٌة الرابط اج  
05 مد:       أ. درٌس  

   
 

 الســـــــبت 
10/11/0202  

 سوسٌولوجٌة الهجرة  
06مد:   أ. نوي  

 األحــــــــد    
10/11/0202  

                   علم اجتماع المؤسسات  

08 مد:     أ. طبٌش       
   

 
 االثنــــــٌن 

11/11/0202  
 ع.اجتماع وقضاٌا الوطن  

06 مد:   أ. كوسة  
لثالثـــــاءا      

12/11/0202  
 المخدرات والمجتمع  

04 مد:    أ. جالل  
 لغة أجنبٌة

04و  03 :ق     أ. ....  
ربعـــــاءاأل     

13/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

      21الفوج:                                                                                                       دٌمغرافٌا  الثالثةالسنة 

10 ---- 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 --- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

 التشٌخ والعالقات بٌن األجٌال  
86 :ق      عبدالعزٌزأ.   

          اإلسقاطات الدٌمغرافٌا   

86 :ق    أ . لطرش  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
 السكان والبٌئة  

86 :ق      أ. دودو  
 مخاطر المخدرات

86:ق    أ. دودو  
 الســـــــبت   

10/11/0202  
 التدرٌب على األعمال المٌدانٌة   

86 :ق   بلعٌفةأ.   
 األحــــــــد   

10/11/0202  
 لغة أجنبٌة  

86 :ق  عباويأ.   
 تقوٌم المعطٌات الناقصة

86 :ق     أ. فوداد  
 االثنــــــٌن   

11/11/0202  
 منهجٌة البحث  

86 :ق    مجدوبأ.   
 دٌمغرافٌة الجرٌمة

86 :ق    مجدوبأ.   
لثالثـــــاءا     

12/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

13/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

      21الفوج:                                                                                          دٌمغرافٌا 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

                  علم األوبئة          
87 :ق    بلعباس   أ.      

 التحلٌل الدٌمغرافً
87 :ق  فوداد     أ.   

 الخـمـٌـس   
10/11/0202  

              التوقعات الدٌمغرافٌة   
87 :ق      أ. طواهري     

                   صحة السكان   
87:ق       أ. بلعٌفة   

 الســـــــبت   
10/11/0202  

 اإلحصاء الحٌوي  
87 :ق  عبدالعزٌز  أ.   

 منهجٌة البحث
87 :ق      لطرشأ.   

 األحــــــــد   
10/11/0202  

 لغة أجنبٌة  
87 :ق  خرشًأ.   

                 الخدمة االجتماعٌة

87 :ق       مهداويأ.    
 االثنــــــٌن   

11/11/0202  
 مدخل إلى تكنولوجٌا اإلعالم   

87 :ق    أ. غراف  
لثالثـــــاءا     

12/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

13/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

      21الفوج:                                                                                  علم اجتماع التربٌة 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

 النظرٌات السوسٌولوجٌة   
88 :ق      أ. خوانً  

 سوسٌولوجٌة المؤسسة
88 :ق       حمادوشأ.   

 الخـمـٌـس   
10/11/0202  

              فلسفة التربٌة       
88 :ق      أ. نوي         

 التقوٌم التربوي
88 :ق       أ. حرودي  

 الســـــــبت   
10/11/0202  

اإلحصاء التربوي                 
    أ. كوسة بوجمعة           

88 :ق  

 منهجٌة البحث
88 :ق   بوقشور  أ.   

 األحــــــــد   
10/11/0202  

 لغة أجنبٌة  
88 :ق  سفاريأ.   

سوسٌولوجٌة االخفاق 
 المدرسً

88 :ق       حمادوشأ.   

 االثنــــــٌن   
11/11/0202  

   

 
 تكنولوجٌة االتصال

88 :ق     أ. غراف  
لثالثـــــاءا     

12/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

13/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

      21الفوج:                                                                    علم االجتماع التنظٌم والعمل 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

 األرغونومٌا  
89 :ق      أ. كتاف  

 التنظٌم الحدٌث للمؤسسة
89 :ق       كتافأ.   

 الخـمـٌـس   
10/11/0202  

 منهجٌة وتقن البحث  
89 :ق     لولو أ.   

 سوسٌولوجٌة المخاطر
89 :ق     أ. بوطة  

 الســـــــبت   
10/11/0202  

 إحصاء وصفً  
89 :ق      كوسة بأ.   

 نماذج تنموٌة فً العالم
89 :ق       أ. كوسة  

 األحــــــــد   
10/11/0202  

 لغة أجنبٌة  
89 :ق  سفاريأ.   

 القٌادة واالتصال
89 :ق   حرودي   أ.   

 االثنــــــٌن   
11/11/0202  

   
 

 سوسٌولوجٌة الحركات العمالٌة
89 :ق    درٌسأ.   

لثالثـــــاءا     
12/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
13/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

      21الفوج:                                                                    علم االجتماع الحضري 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

 المشكالت الحضرٌة  
90 :ق       أمقرانأ.   

 الظاهرة الحضرٌة                
90 :ق       أ. قرشوش      

 الخـمـٌـس   
10/11/0202  

 إعالم آلً  
90 :ق   ٌعلى  أ.   

معالجة المعطٌاتمنهجٌة   
90 :ق       أمقرانأ.   

 الســـــــبت   
10/11/0202  

 تحلٌل نقدي للنظرٌات  
90 :ق    أ . رشٌدي  

مدنسٌاسات ال  
90 :ق       أ. هارون  

 األحــــــــد   
10/11/0202  

 لغة أجنبٌة  
90 :ق  حمادوش     أ.   

                     اقتصاد حضري

90 :ق       شوٌشًأ.       
 االثنــــــٌن   

11/11/0202  
 اٌكولوجٌة حضرٌة   

90 :ق    اأ. مهور باش  
لثالثـــــاءا     

12/11/0202  
      

 
ربعـــــاءاأل   

13/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

      21الفوج:                                                                       علم اجتماع االتصال 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 -------- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

 االتصال والفضاء العمومً  

91 :ق       أ. عٌشور  
 السٌمولوجٌة 

91 :ق      أ. خوانً  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
 االتصال والتنشئة االجتماعٌة   

91 :ق     أ. عٌسات  
              علم النفس االجتماعً

91 :ق       أ. زرارقة            
 الســـــــبت   

10/11/0202  
السوسٌولو لإلعالمالتحلٌل     

91 :ق    أ. نواري  
 اقتصادٌات اإلعالم واال

91 :ق     غزالً محمد  أ.   
 األحــــــــد   

10/11/0202  
 لغة أجنبٌة  

91 :ق  أعراب     أ.   

 الوظٌفة االجتماعٌة

91 :ق    أ. ٌحٌاوي  
 االثنــــــٌن   

11/11/0202  
 المعالجة الرقمٌة  

91 :ق        ٌعلىأ.   
 القضاٌا العالمٌة الراهنة

91 :ق    أ. درٌس  
لثالثـــــاءا     

12/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

13/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/13

      21الفوج:                                                                       علم االجتماع الثقافً 1ماســـترالسنة األولى        

10 ---- 10  10 ----- 10  10 ------ 10  11 ----- 10  12 ----- 11  4 ------- 12  3 ------ 4 التوقٌت الٌـوم/   

        نظرٌات علم االجتماع الثقافً      
 92 :ق        أ. فٌاللً

الثقافًعلم اجتماع م.  
92 :ق       أ. باللً  

 الخـمـٌـس   
10/11/0202  

           الصناعات الثقافٌة     
92 :ق      أ. كوسة       

 علم اجتماع الثقافة
92 :ق      أ. شبٌطة  

 الســـــــبت   
10/11/0202  

إحصاء وصفً                    
92 :ق    أ. حامً         
منهجٌة البحث                        

92 :ق       أ. غزالً        
 األحــــــــد   

10/11/0202  
 لغة أجنبٌة  

92 :ق  عباوي     أ.   
                      الثقافة المعاصرة

92 :ق        كٌرورأ.   
 االثنــــــٌن   

11/11/0202  
 تحلٌل البٌانات  

92 :ق        أ. ٌعلى  
 مصطلحات ثقافٌة

92 :ق    درٌسأ.   
لثالثـــــاءا     

12/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

13/11/0202  

 


