
:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     األولالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
جٌةالنظرٌات السوسٌولو     

لعلوي أ.  
;@ :ق          تط  

 التغٌر االتجتماعً
فلكاوي أ.  
28مد:    مح    

 التغٌر االجتماعً
فلكاوي               أ.
:A:ق    تط      

 
 األحــــــــــد

 العمل االجتماعً  
سفاري مرٌم أ.  

@@:ق       تط  

 العمل االتجتماعً  
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 علم النفس االتجتما    
تومً أ.  
28مد:      مح   

 إحصاء استداللً 
بلخٌري  أ.  
A9 :ق       تط  

 

 منهتجٌة البحث
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  
28مد:      مح   

 منهجٌة البحث
براهمٌة أ.  
;@ :ق      تط  

 الحركات االجتماعٌة
باللً أ.  

<? :ق      تط  

السوسٌولوتجٌةالنظرٌات   
عٌشور أ.  
28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم االتجتما  الفن  
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

 لغة أجنبٌة
أعرابأ.  

8@:ق          تط  

 علم االجتماع الفن
 أ. درٌدي

=@تط           ق:   
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

غرافٌا                            قسم علم االجتماع والدٌم  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانــــً    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العمل االجتماعً  

لعلوي أ.  
>@:ق          تط  

 إحصاء استداللً  
بونقطة أ.  

A8 :ق       تط  

 التغٌر االتجتماعً
فلكاوي أ.  
28مد:    مح     

 لغة أجنبٌة
بساح أ.  

:@:ق         تط  

 
 األحــــــــــد

 منهجٌة البحث   
فلكاوي أ.  

<@ :ق       تط  

 التغٌر االجتماعً
عٌسات أ.  
<?:ق       تط  

 العمل االتجتماعً
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 علم النفس االتجتما    
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهتجٌة البحث 
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

 
 

 النظرٌات السوسٌولوجٌة
 أ. براهمٌة

?? :ق          تط  

 النظرٌات السوسٌو الحدٌثة
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم اجتماع الفن 
 أ. درٌدي

>@تط           ق:   

 علم االتجتما  الفن
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

 الحركات االجتماعٌة 
باللً أ.  

;A :ق       تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

غرافٌا                            قسم علم االجتماع والدٌم  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثالــــث    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 إحصاء استداللً 

حامً أ.  
;@ :ق        تط  

 العمل االجتماعً
لعلوي أ.  

:@:ق          تط  

 التغٌر االتجتماعً 
فلكاوي أ.  
28مد:    مح     

  
 األحــــــــــد

 منهجٌة البحث 
فلكاوي أ.  

:@ :ق        تط  

 التغٌر االجتماعً 
لولو أ.  

?@ :ق          تط  

النظرٌات السوسٌولو الحدٌثة 
لعلويأ.      

?@ :ق        تط  

 العمل االتجتماعً
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 علم النفس االتجتما    
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهتجٌة البحث 
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

 علم اجتماع الفن 
 أ. درٌدي

>@تط         ق:   

 النظرٌات السوسٌو الحدٌثة
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 الحركات االجتماعٌة 
باللً أ.  

@? :ق       تط  

 علم االتجتما  الفن
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

 لغة أجنبٌة 
أعراب أ.  
?@:ق       تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

رافٌا                            قسم علم االجتماع والدٌمغ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

رابــــع    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العمل االجتماعً

سفاري مرٌم أ.  
;@ :ق       تط  

 التغٌر االجتماعً 
فلكاوي أ.  

?@ :ق       تط  

 التغٌر االتجتماعً 
فلكاوي أ.  
28مد:    مح   

  
 األحــــــــــد

 الحركات االجتماعٌة 
دروٌش .أ  
A@ :ق        تط  

النظرٌات السوسٌولو   
أ. شبٌطة    

@@ :ق          تط  

 العمل االتجتماعً 
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 إحصاء استداللً 
بونقطة أ.  

;A :ق        تط  

 علم النفس االتجتما  
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهتجٌة البحث 
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

 منهجٌة البحث
هارون أ.  

;A :ق       تط  

 علم اجتماع الفن
بن سباعأ.   

;@تط       ق:   

 النظرٌات السوسٌو الحدٌثة
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم االتجتما  الفن  
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

أجنبٌة لغة  
خرشًأ.  
A?:ق      تط   
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

خامــــس    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 التغٌر االتجتماعً    

فلكاوي أ.  
28مد:    مح   

  
 األحــــــــــد

 العمل االجتماعً 
سفاري مرٌم أ.  
=@ :ق        تط  

 التغٌر االجتماعً  
لولو أ.  

A@ :ق          تط  

 العمل االتجتماعً
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 إحصاء استداللً
بونقطةأ.   

>@تط        ق:   

 الحركات االجتماعٌة
لحمر أ.  

;@ :ق        تط  

 علم النفس االتجتما  
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهجٌة البحث
لولو أ.  

:@ :ق       تط  

 منهتجٌة البحث
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

النظرٌات السوسٌولوج  
        أ. عٌشور    

<@تط        ق:   

الحدٌثةالنظرٌات السوسٌو   
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم االتجتما  الفن  
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

 علم اجتماع الفن
درٌديأ.   

>@تط        ق:   

 لغة أجنبٌة
خرشً أ.  

9A:ق        تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

سادس    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 إحصاء استداللً   

حامً حسان أ.  
:A :ق          تط  

 التغٌر االتجتماعً
فلكاوي أ.  
28مد:    مح     

  
 األحــــــــــد

 العمل االجتماعً
سفاري أ.  

>@ :ق       تط  

 التغٌر االجتماعً 
لولو أ.  

A8 :ق          تط  

 لغة أجنبٌة
بساح أ.  

A8:ق       تط  

االتجتماعً العمل   
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 الحركات االجتماعٌة
لحمر أ.  

9@ :ق      تط  

 منهجٌة البحث 
هارون أ.  

A@ :ق       تط  

 علم النفس االتجتما 
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهتجٌة البحث 
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

 علم اجتماع الفن
درٌديأ.   

A8تط        ق:   

 النظرٌات السوسٌو الحدٌثة 
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم االتجتما  الفن  
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

النظرٌات السوسٌولو 
الحدٌثة                

 أ. براهمٌة
?@ :ق       تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

سابــــــع    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 إحصاء استداللً  

حامً حسان أ.  
;@ :ق          تط  

 التغٌر االتجتماعً 
فلكاوي أ.  
28مد:    مح     

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة  
بساح أ.  

>@:ق       تط  

 العمل االجتماعً 
دروي أ.  

A9 :ق       تط  

 العمل االتجتماعً
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 التغٌر االجتماعً  
دعمٌش أ.  

A8 :ق          تط  

النفس االتجتما  علم  
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهجٌة البحث
هارون أ.  

<@ :ق       تط  

 منهتجٌة البحث
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

 الحركات االجتماعٌة
قربوع أ.  

>< :ق      تط  

 النظرٌات السوسٌو الحدٌثة 
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم االتجتما  الفن  
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

 علم اجتماع الفن 
بن سباعأ.   

:Aتط        ق:   

النظرٌات السوسٌولو 
الحدٌثة                

 أ. عٌشور
;A :ق       تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثامــــــن    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة   

بساح أ.  
=@ :ق       تط  

 التغٌر االتجتماعً
فلكاوي أ.  
28مد:    مح   

  
 األحــــــــــد

 إحصاء استداللً    
حامً حسان أ.  

;A :ق      تط  

 العمل االتجتماعً
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث 
هارونأ.   

@@ق: تط           

 الحركات االجتماعٌة
لحمر أ.  

A8 :ق        تط  

 علم النفس االتجتما 
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهتجٌة البحث 
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

 العمل االجتماعً 
كتاف أ.  

A9 :ق       تط  

الحدٌثةالنظرٌات السوسٌو   
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم اجتماع الفن 
بن سباع أ.  

?@ :ق        تط  

 علم االتجتما  الفن
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

 التغٌر االجتماعً 
دعمٌش أ.  

<@ :ق        تط  

النظرٌات السوسٌولو 
 أ. براهمٌة

;@ :ق      تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

تاســــــع    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 إحصاء استداللً  

بلخٌري أ.  
A@ :ق        تط  

 منهجٌة البحث 
دروٌش أ.  

<@ :ق       تط  

 التغٌر االتجتماعً
فلكاوي أ.  
28مد:    مح     

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة    
بساح أ.  

A8 :ق         تط  

 العمل االتجتماعً
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 العمل االجتماعً 
كتاف أ.  

@@ :ق       تط  

 علم النفس االتجتما  
تومً أ.  
28مد:      مح   

 التغٌر االجتماعً
دعمٌش  أ.  
A@ :ق       تط  

 منهتجٌة البحث
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

االجتماعٌة الحركات  
لحمر أ.  

?@ :ق        تط  

 النظرٌات السوسٌو الحدٌثة 
عٌشور أ.  

28مد:          مح   

  
 األربـــــعاء

 علم االتجتما  الفن  
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

 علم اجتماع الفن
بن سباعأ.   

@@ :ق        تط  

النظرٌات السوسٌولو         
 أ. عٌشور

A9 :ق          تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

غرافٌا                            قسم علم االجتماع والدٌم  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

عاشــــــر    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 التغٌر االتجتماعً    

فلكاوي أ.  
28مد:    مح   

  
 األحــــــــــد

 إحصاء استداللً  
حامً حسان أ.  
9@ :ق       تط  

 العمل االجتماعً 
دروٌش أ.  

;@ :ق          تط  

 منهجٌة البحث
فلكاوي أ.  

?@ :ق       تط  

 العمل االتجتماعً
نوي أ.  
28مد:     مح   

 
 االثنـــــــٌن

 التغٌر االجتماعً 
دعمٌش  أ.  

8@ :ق        تط  

 علم النفس االتجتما  
تومً أ.  
28مد:      مح   

 منهتجٌة البحث 
مهور باشا أ.  
28مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 الحركات االتجتماعٌة 
لحمر أ.  

28مد:      مح   

 الحركات االجتماعٌة 
لحمر أ.  

?@ :ق       تط  

 النظرٌات السوسٌو الحدٌثة
عٌشور أ.  

28مد:        مح   

  
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة 
أعراب أ.  

A9 :ق        تط  

 علم االتجتما  الفن
درٌدي أ.  
26مد:       مح   

النظرٌات السوسٌولو         
 أ. براهمٌة

@@ :ق          تط  

 

 علم اجتماع الفن
بن سباعأ.   

?@تط       ق:   
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ول    األالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
المشروع الشخصً   

 والمهنً
ضرٌفأ.   

A@: ق        تط  

رابط اجالسوسٌولوتجٌة   
درٌس أ.  
28مد:        مح   

    
 األحــــــــــد

رابط السوسٌولوجٌة     
 أ. نواري
A9تط       ق:   

 علم اجتماع المؤسسات
قروي أ.  

:Aتط          ق:   

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة
نوي أ.  
28 مد:      مح   

  
 االثنـــــــٌن

 .اتجتما  وقضاٌا   
 الوطن

كوسة أ.  
28 مد:     مح   

تحقٌق مٌدانً    
تومًأ.   

:A تط       ق:  

 المخدرات والمجتمع
 أ. جالل

A@: ق        تط  

 
 الثــــــالثاء

 المخدرات والمتجتمع  
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

 لغة أجنبٌة
أعراب أ.  

A? :ق       تط  

علم اتجتما  المخاطر   
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

 ع.اجتماع وقضاٌا وطن   
شوٌشًأ.       

A8تط        ق:   

 علم اتجت المؤسسات
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   

 ع اجتماع المخاطر
طبٌشأ.   

9@: ق        تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانــــــــً    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 سوسٌولوتجٌة رابط اج   

درٌس أ.  
28مد:         مح   

المشروع الشخصً  
 والمهنً

ضرٌفأ.   
<@: ق        تط  

  
 األحــــــــــد

رابط  اسوسٌولوجٌ   
 أ. نواري

@@تط          ق:   

 تحقٌق مٌدانً 
تومًأ.   

=@ تط       ق:  

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة
نوي أ.  
28 مد:      مح   

  
 االثنـــــــٌن

 .اتجتما  وقضاٌا   
 الوطن

كوسة أ.  
28 مد:     مح   

 المخدرات والمجتمع 
 أ. جالل

A?: ق        تط  

  
 الثــــــالثاء

 ع اجتماع المخاطر
طبٌشأ.   

9@: ق        تط  

 لغة أجنبٌة
أعراب أ.  

9@ :ق        تط  

 المخدرات والمتجتمع
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

علم اتجتما  المخاطر    
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

 علم اجتماع المؤسسات 
بلعٌفة ع أ.  

A8 :ق          تط  

ع.اجتماع وقضاٌا وطن 
شوٌشًأ.      

A8تط           ق:   

 علم اتجت المؤسسات 
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

رافٌا                            قسم علم االجتماع والدٌمغ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثالــــــــث    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 سوسٌولوجٌة رابط   

 أ. نواري
=@تط        ق:   

 سوسٌولوتجٌة رابط اج
درٌس أ.  
28مد:         مح   

    
 األحــــــــــد

 المشروع الشخصً والمهنً 
ضرٌفأ.   

8?: ق        تط  

مٌدانً تحقٌق  
تومًأ.   

=@ تط       ق:  

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة 
نوي أ.  
28 مد:      مح   

  
 االثنـــــــٌن

 .اتجتما  وقضاٌا   
 الوطن

كوسة أ.  
28 مد:     مح   

 المخدرات والمجتمع
 أ. جالل

?@: ق        تط  

    
 الثــــــالثاء

  ع.اجتماع وقضاٌا وطن 
شوٌشًأ.   

>@تط       ق:   

والمتجتمع المخدرات  
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

 ع اجتماع المخاطر
رشٌديأ.   

=?: ق        تط  

علم اتجتما  المخاطر   
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

 علم اجتماع المؤسسات   
بلعٌفة ع أ.  

A@ :ق         تط  

 علم اتجت المؤسسات
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   

 لغة أجنبٌة
              خرشً أ.

:@تط       ق:     
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

رافٌا                            قسم علم االجتماع والدٌمغ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

رابــــــــع    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 سوسٌولوتجٌة رابط اج   

درٌس أ.  
28مد:         مح   

    
 األحــــــــــد

 تحقٌق مٌدانً 
تومًأ.   

8@ تط       ق:  

المشروع الشخصً  
 والمهنً

ضرٌفأ.   
A@: ق        تط  

الهتجرةسوسٌولوتجٌة   
نوي أ.  
28 مد:      مح   

 علم اجتماع المؤسسات
قروي أ.  

>@ :ق          تط  

 
 االثنـــــــٌن

  .اتجتما  وقضاٌا الوطن  
كوسة أ.  
28 مد:     مح   

 لغة أجنبٌة 
خرشً أ.  

8@ :ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 ع.اجتماع وقضاٌا وطن 
قربوعأ.   

=@تط       ق:   

 المخدرات والمتجتمع
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

علم اتجتما  المخاطر    
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

 المخدرات والمجتمع
جاللأ.   

>@: ق        تط  

 
 األربـــــعاء

رابط ال اسوسٌولوجٌ   
فٌاللًأ.   

9@ :ق          تط  

 ع اجتماع المخاطر 
طبٌشأ.   

>A: ق        تط  

 علم اتجت المؤسسات
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

خامــــــــس    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 سوسٌولوتجٌة رابط اج   

درٌس أ.  
28مد:         مح   

    
 األحــــــــــد

 الحوكمة وأخالقٌات 
كوسة بوتجمعة أ.  
28 مد:         مح   

المشروع الشخصً  
 والمهنً

حروديأ.  
A?: ق        تط  

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة
نوي أ.  
28 مد:      مح   

  
 االثنـــــــٌن

           تحقٌق مٌدانً 
تومً أ.   
<@ :ق       تط  

وقضاٌا   .اتجتما 
 الوطن

كوسة أ.  
28 مد:     مح   

 لغة أجنبٌة
خرشً أ.  

@@ :ق        تط  

 المخدرات والمجتمع 
عجٌالتأ.   

@@: ق        تط  

 
 الثــــــالثاء

 
 

 المخدرات والمتجتمع 
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

 ع.اجتماع وقضاٌا وطن
شوٌشًأ.   

>@تط        ق:   

علم اتجتما  المخاطر   
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

 ع اجتماع المخاطر 
خوانًأ.   

;@: ق        تط  

رابط ال اسوسٌولوجٌ  
دعمٌشأ.   

>@تط          ق:   

 علم اتجت المؤسسات 
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   

 علم اجتماع المؤسسات
بلعٌفة ع أ.  

>@ :ق          تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

سادس    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة  

بساح أ.  
9@ :ق        تط  

 سوسٌولوتجٌة رابط اج
درٌس أ.  
28مد:         مح   

    
 األحــــــــــد

المشروع الشخصً   
 والمهنً

حروديأ.   
<:: ق        تط  

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة 
نوي أ.  
28 مد:      مح   

  
 االثنـــــــٌن

وقضاٌا   .اتجتما   
 الوطن

كوسة أ.  
28 مد:     مح   

  ع.اجتماع وقضاٌا وطن 
قربوعأ.   

;Aتط         ق:   

  علم اجتماع المؤسسات
قرويأ.   

A9تط          ق:   

 
 الثــــــالثاء

 المخدرات والمتجتمع  
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

 المخدرات والمجتمع
 أ. جالل

9A: ق        تط  

علم اتجتما  المخاطر   
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

 ع اجتماع المخاطر 
رشٌديأ.   

:A: ق        تط  

 سوسٌولوجٌة رابط 
فٌاللًأ.   

>Aتط         ق:   

 علم اتجت المؤسسات 
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   

            تحقٌق مٌدانً
كٌرور أ.  

=@ :ق        تط  
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

سابـــــــع    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 سوسٌولوتجٌة رابط اج   

درٌس أ.  
28مد:         مح   

المشروع الشخصً  
 والمهنً

ضرٌفأ.   
?@: ق        تط  

 
 األحــــــــــد

 المخدرات والمجتمع 
عجٌالتأ.   

>@: ق        تط  

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة  
نوي أ.  
28 مد:      مح   

رابط ال سوسٌولوجٌا  
نواريأ.   

;Aتط          ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 .اتجتما  وقضاٌا   
 الوطن

كوسة أ.  
28 مد:     مح   

 لغة أجنبٌة
عباوي أ.  

>8 :ق        تط  

   
 الثــــــالثاء

علم اجتماع المؤسسات  
بلعٌفة عأ.   

;@تط       ق:   

 المخدرات والمتجتمع
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

  ع.اجتماع وقضاٌا وطن
قربوعأ.   

A@تط        ق:   

علم اتجتما  المخاطر   
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

           تحقٌق مٌدانً 
كٌرور أ.   
;A :ق        تط  

 ع اجتماع المخاطر
رشٌديأ.   

=@: ق        تط  

 علم اتجت المؤسسات 
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   
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:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

رافٌا                            قسم علم االجتماع والدٌمغ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثامـــــــن    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
المشروع الشخصً  

 والمهنً
.ضرٌفأ.   

@@: ق        تط  

 سوسٌولوتجٌة رابط اج 
درٌس أ.  
28مد:         مح   

 ع اجتماع المخاطر
عٌشورأ.   

?@: ق        تط  

  
 األحــــــــــد

سوسٌولوجٌة الرابط     
خوانًأ.   

<< تط           ق:  

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة 
نوي أ.  
28 مد:      مح   

 المخدرات والمجتمع
عجٌالتأ.   

<@: ق        تط  

 
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة 
عباوي أ.  

?@ :ق        تط  

 .اتجتما  وقضاٌا 
 الوطن

كوسة  أ.  
28 مد:     مح   

    
 الثــــــالثاء

 اجتماع المؤسساتعلم 
بلعٌفةأ.   

@@ تط         ق:  

 المخدرات والمتجتمع 
تجالل أ.  
28 مد:     مح   

علم اتجتما  المخاطر    
نوٌصر أ.  
20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

  ع.اجتماع وقضاٌا وطن 
شوٌشًأ.   

8@تط          ق:   

 تحقٌق مٌدانً 
كٌرورأ.   

??تط          ق:   

 علم اتجت المؤسسات
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   

  ع.اجتماع وقضاٌا وطن
باللًأ.   

A8تط          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    والتقٌٌمرئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                            

النوري خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

تاســـــــع    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة 

عباوي أ.  
<@ :ق          تط  

 ع اجتماع المخاطر
عٌشورأ.   

;A: ق        تط  

 سوسٌولوتجٌة رابط اج
درٌس أ.  
28مد:         مح   

   
 األحــــــــــد

المشروع الشخصً  
 والمهنً

ٌحٌاويأ.   
:A: ق        تط  

المخدرات والمجتمع    
عجٌالتأ.   

A9: ق        تط  
 

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة
نوي أ.  
28 مد:      مح   

  
 االثنـــــــٌن

  ع.اجتماع وقضاٌا وطن 
قربوعأ.   

:@تط          ق:   

 .اتجتما  وقضاٌا 
 الوطن

كوسة أ.  

28 مد:     مح   

 علم اجتماع المؤسسات
قروي أ.  

<? :ق          تط  

   
 الثــــــالثاء

 تحقٌق مٌدانً
كٌرورأ.   

A9تط          ق:   

 المخدرات والمتجتمع 
تجالل أ.  

28 مد:     مح   

علم اتجتما  المخاطر    
نوٌصر أ.  

20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

رابطال اسوسٌولوجٌ     
فٌاللًأ.   

<@تط          ق:   

 علم اتجت المؤسسات
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                           

النوري خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

عاشـــــــر    الالفوج:                                                                                                        تجتما علم االالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة  

عباوي أ.  
<@ :ق        تط  

 سوسٌولوتجٌة رابط اج
درٌس أ.  
28مد:         مح   

   
 األحــــــــــد

المشروع الشخصً 
 والمهنً

ٌحٌاويأ.   
:@: ق        تط  

 المخدرات والمجتمع 
عجٌالتأ.   

?@: ق        تط  
 

 سوسٌولوتجٌة الهتجرة 
نوي أ.  
28 مد:      مح   

  
 االثنـــــــٌن

 .اتجتما  وقضاٌا   
 الوطن

كوسة أ.  

28 مد:     مح   

 علم اجتماع المؤسسات 
قروي أ.  

@@ :ق          تط  

  
 الثــــــالثاء

 المخدرات والمتجتمع  
تجالل أ.  

28 مد:     مح   

 تحقٌق مٌدانً
كٌرورأ.   

A8تط        ق:   

علم اتجتما  المخاطر   
نوٌصر أ.  

20 مد:     مح   

  
 األربـــــعاء

رابطال اسوسٌولوجٌ   
دعمٌشأ.   

=@تط        ق:   

  ع.اجتماع وقضاٌا وطن 
باللًأ.   

@?تط          ق:   

 علم اتجت المؤسسات
طبٌش أ.  
28 مد:     مح   

 ع اجتماع المخاطر
رشٌديأ.   

<@: ق        تط  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                           

النوري خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                              دٌمغرافٌاالسنة الثانٌة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 جمع المعطٌات

مجدوبأ.   
A@تط        ق:   

 تقنٌات وتط اإلحصاء
طوااهريأ.   

:Aتط          ق:   

 تقنٌات وتط اإلحصاء
طواهريأ.   
20 :ق          مح  

 التحلٌل الدٌمغرافً   
فودادأ.   

21 :ق          مح  

 
 األحــــــــــد

 تقنٌات السبر 
بلعٌفةأ.   

22مح          ق:   

 تجمع المعطٌات 
متجدوبأ.   

21 :ق          مح  

 لغة أجنبٌة
عباويأ.   

<@تط        ق:   

 التحلٌل الدٌمغرافً
 أ. فوداد

>Aتط          ق:   

 
 االثنـــــــٌن

معالتجة تحلٌل 
 البٌانات

ٌعلىأ.   
00 :ق        مح  

 

 معالجة تحلٌل البٌانات
.......أ  

8:ق:        تط  

 

 علم اتجتما  السكان 
مهداويأ.   

22 :ق          مح  

  التخطٌط العائلً
دودوأ.   

21مح          ق:   

  
 الثــــــالثاء

 الرٌاضٌات المطبقة
بلعباسأ.   

>Aتط          ق:   

 الرٌاضٌات المطبقة
بلعباسأ.   

21 :ق          مح  

 تقنٌات السبر
بلعٌفةأ.   

A9تط          ق:   

 السكان والتنمٌة 
مهداويأ.   

25 :ق          مح  

  
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ٌا                            قسم علم االجتماع والدٌمغراف  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                                      دٌمغرافٌاالسنة الثالثة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 منهتجٌة البحث 

متجدوبأ.   
21مح          ق:   

تقوٌم المعطٌات  
 الناقصة

فودادأ.   
>Aتط          ق:   

 تقوٌم المعطٌات الناقصة
 أ. فوداد
21مح        ق:   

  
 األحــــــــــد

الجرٌمةدٌمغرافٌة   
مجدوبأ.   

8:تط       ق:   

 دٌمغرافٌة التجرٌمة
متجدوبأ.   

02 :ق          مح  

التدرٌب على األعمال 
 المٌدانٌة

             بلعٌفة  أ. 
:Aتط          ق:   

التدرٌب على األعمال  
 المٌدانٌة

بلعٌفةأ.   
21 :ق          مح  

 لغة أجنبٌة
عباوي أ.  

@@تط          ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 تقرٌر نهاٌة الدراسة 
طواهريأ.   

:Aتط        ق:   

 السكان والبٌئة 
دودوأ.  

25مح        ق:   

 مخاطر المخدرات 
دودوأ.   

21مح          ق:   

 
 الثــــــالثاء

التشٌخ والعالقات بٌن  
 األتجٌال

عبدالعزٌزأ.   
25 :ق          مح  

التشٌخ والعالقات بٌن 
   األجٌال              

دردورأ.   
>@تط          ق:   

 اإلسقاطات الدٌمغرافٌا
 أ. لطرش

;Aتط          ق:   

 اإلسقاطات الدٌمغرافٌا
لطرشأ.   

82مح          ق:   

  
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                                      دٌمغرافٌا 0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 علم األوبئة 

بلعباسأ.   
;Aق:         تط  

 علم األوبئة
بلعباسأ.   
21ق:         مح  

 منهجٌة البحث 
لطرشأ.   

A9تط      ق:    

 منهتجٌة البحث
لطرشأ.   

20مح          ق:   

 
 األحــــــــــد

 اإلحصاء الحٌوي 
عبدالعزٌزأ.   
25 :ق          مح  

 لغة أجنبٌة
خرشً أ.  

>Aق:        تط  

 التحلٌل الدٌمغرافً
 أ. فوداد

8<تط          ق:   

 التحلٌل الدٌمغرافً
فودادأ.   

20مح        ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 التوقعات الدٌمغرافٌة  
طواهريأ.   

;Aتط        ق:   

 التوقعات الدٌمغرافٌة
طواهريأ.   

21مح        ق:   

مدخل إلى تكنولوتجٌا 
 اإلعالم

غرافأ.   
15مح        ق:   

 الخدمة االتجتماعٌة
مهداويأ.   

83مح          ق:   

 
 الثــــــالثاء

 اإلحصاء الحٌوي  
 أ. عبدالعزٌز
A@تط          ق:   

 صحة السكان
 أ. بلعٌفة
:Aتط       ق:   

 صحة السكان
بلعٌفةأ.   
20 :ق       مح  

  
 األربـــــعاء

      
 

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ٌا                            قسم علم االجتماع والدٌمغراف  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                                      دٌمغرافٌا  0ماســـترالسنة الثانٌة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
        

 األحــــــــــد
       

 االثنـــــــٌن
       

 الثــــــالثاء
 الملتقٌات    

عبدالعزٌزأ.   

01مح        ق:   

 أعمال أخرى
مهداويأ.   

25مح        ق:   

 
 األربـــــعاء

      

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم اتجتما  التربٌة 0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 فلسفة التربٌة  

نويأ.   
88 :ق      مح  

سوسٌولوجٌة االخفاق 
 المدرسً

حمادوشأ.   
?@ق:         تط  

سوسٌولوتجٌة االخفاق 
 المدرسً

حمادوشأ.   
81 :ق        مح  

 فلسفة التربٌة
ٌحٌاويأ.   

>@تط        ق:   

 
 األحــــــــــد

النظرٌات 
  السوسٌولوجٌة

خوانًأ.   
A8تط     ق:   

النظرٌات 
 السوسٌولوتجٌة 

 أ. خوانً
21مح          ق:   

 سوسٌولوجٌة المؤسسة 
حمادوشأ.   

>@تط       ق:   

 سوسٌولوتجٌة المؤسسة
حمادوشأ.   
83 :ق        مح  

 التقوٌم التربوي
حروديأ.   

80مح      ق:   

 
 االثنـــــــٌن

      
 

 الثــــــالثاء

 منهجٌة البحث 
 أ. بوقشور
@@تط         ق:   

 منهتجٌة البحث
بوقشورأ.   

88 :ق          مح  

 تكنولوتجٌة االتصال 
غرافأ.   

88مح        ق:   

 لغة أجنبٌة
سفاريأ.   

=@تط      ق:   

 
 األربـــــعاء

 إحصاء تربوي    
               أ. كوسة ب 
>Aتط          ق:    

 إحصاء تربوي
كوسة ب           أ. 

20 :ق          مح   

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم اتجتما  التربٌة 0ماســـترالسنة الثانٌة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقٌتالٌـوم   
      

 
 

 
 األحــــــــــد

      
 
 

 
 االثنـــــــٌن

      
 
 

 
 الثــــــالثاء

 الملتقٌات     
أ. بوقشور                

A9:     ق: تط  

 الملتقٌات 
بوقشور               أ. 

20ق:      مح:   

 
 األربـــــعاء

     
 
 

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم االتجتما  التنظٌم والعمل 0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 لٌـوم/التوقٌتا   
 القٌادة واالتصال

 أ. حرودي
:Aتط      ق:   

 القٌادة واالتصال
حروديأ.   

20مح      ق:   

سوسٌولوتجٌة الحركات     
 العمالٌة

درٌسأ.   
12مح      ق:   

 األحــــــــــد

 سوسٌولوجٌة المخاطر 
بوطةأ.   

A?تط       ق:   

 سوسٌولوتجٌة المخاطر
 أ. بوطة
25مح       ق:   

سوسٌولوجٌة الحركات  
 العمالٌة

قرويأ.   
=?ق:    تط     

  
 االثنـــــــٌن

نماذج تنموٌة فً 
 العالم

كوسةأ.   

82مح      ق:   

 منهجٌة وتقن البحث
لولوأ.   

A@تط       ق:   

منهتجٌة وتقن البحث   
لولوأ.   

86 مح     ق:  

 إحصاء وصفً  
كوسة بأ.   

>@تط     ق:   

 إحصاء وصفً
كوسة بأ.   
81ق:       مح  

 
 الثــــــالثاء

 األرغونومٌا 
كتافأ.   

20مح     ق:   

 لغة أجنبٌة
سفاريأ.   

:Aتط      ق:   

التنظٌم الحدٌث  
 للمؤسسة

كتافأ.   
9@تط    ق:   

التنظٌم الحدٌث 
 للمؤسسة

كتافأ.   
20مح     ق:   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ا                            قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم االتجتما  التنظٌم والعمل 0ماســـترالسنة الثانٌة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الملتقٌات   

أ. غزالً عادل         
A9تط:    ق:   

 الملتقٌات
غزالً عادل      أ. 
20ق:     مح:     

 األحــــــــــد 

        
 االثنـــــــٌن

        
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

      

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم االتجتما  الحضري 0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 األحــــــــــد      
 تقرٌر تربص 

لعلوياأ.   

20: قمح         

 لغة أجنبٌة
حمادوشأ.   

<@تط       ق:  

 الظاهرة الحضرٌة
 أ. قرشوش م

<?ق:       تط  

  
 

 الظاهرة الحضرٌة
 أ. قرشوش م

20مح       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 إعالم آلً 
ٌعلىأ.   

::ق:        تط  

 اٌكولوتجٌا حضرٌة 
 أ. مهور باشا

83مح      ق:   

 المشكالت الحضرٌة
 أ. أمقران

A8ق:       تط  

 المشكالت الحضرٌة
أمقرانأ.   

22مح       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تحلٌل نقدي للنظرٌات
رشٌديأ.   

A@تط      ق:   

 تحلٌل نقدي للنظرٌات
أ. رشٌدي                

86ق:       مح  

 سٌاسات المدن 
 أ. هارون

>Aق:       تط  

مدنسٌاسات ال  
 أ. هارون

83 ق:     مح  

  
 األربـــــعاء

 منهجٌة  
أمقرانأ.   

;Aتط      ق:   

 منهتجٌة
أمقرانأ.   

20مح     ق:   

 اقتصاد حضري
شوٌشًأ.   

22مح       ق:   

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم االتجتما  الحضري 0ماســـترالسنة الثانٌة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
      

 
 األحــــــــــد

        
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

ملتقى متابعة إنجاز  
 المذكرة

أ. مهور باشا         

A@تط:    ق:   

ملتقى متابعة إنتجاز 
 المذكرة

مهور باشا         أ. 

32ق:     مح:  

    
 األربـــــعاء

 

 الخـمـٌــس      

 
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم اتجتما  االتصال 0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
التحلٌل السوسٌولوجً 

 لإلعالم
 أ. نواري
:@مح     ق:   

التحلٌل السوسٌولوتجً 
 لإلعالم

نواريأ.   
80 :ق      مح  

 الوظٌفة االجتماعٌة 
 أ. ٌحٌاوي
A@تط       ق:   

 الوظٌفة االتجتماعٌة
ٌحٌاويأ.   

22مح       ق:    

  
 األحــــــــــد

 المعالجة الرقمٌة
ٌعلىأ.   

<@تط     ق:   

االتصال والفضاء 
 العمومً

عٌشورأ.   
<@تط      ق:   

االتصال والفضاء  
 العمومً

عٌشورأ.   
80مح     ق:   

 السٌمٌولوتجٌا
              خوانًأ. 

  81تط       ق:   
 

 القضاٌا العالمٌة الراهنة
درٌسأ.   

22مح      ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 الثــــــالثاء      
والتنشئة  االتصال 

 االجتماعٌة
عٌساتأ.   

A9تط      ق:   

االتصال والتنشئة 
  االتجتماعٌة
 أ. عٌسات
21مح     ق:   

اقتصادٌات اإلعالم  
 واالت

طبٌشأ.   
+?@تط     ق:   

 اقتصادٌات اإلعالم واال
طبٌشأ.   

81 :ق      مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة  
أعرابأ.   

?@تط       ق:   

االتجتماعًعلم النفس     
زرارقة              أ. 
20 :ق     مح  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ا                            قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم اتجتما  االتصال 0ماســـترالسنة الثانٌة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
        

 األحــــــــــد

 
       

 االثنـــــــٌن

 
      

  
 الثــــــالثاء

 
       

 األربـــــعاء
ملتقى متابعة إنتجاز    

 المذكرة
زرارقة               أ. 

83ق:       مح:   

متابعة إنتجاز  ملتقى
 المذكرة

زرارقة                أ. 
82ق:       مح:  

 

  
 الخـمـٌــس

    والتقٌٌمرئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

والدٌمغرافٌا                             قسم علم االجتماع  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم االتجتما  الثقافً 0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 علم اجتماع الثقافة 

 أ. شبٌطة
=@ق:        تط  

 علم اتجتما  الثقافة
 أ. شبٌطة

22ق:       مح  

 إحصاء وصفً 
 أ. حامً

80ق:        مح   

  
 األحــــــــــد

 الصناعات الثقافٌة
كوسة نأ.   
81ق:       مح  

 تحلٌل البٌانات
 أ. ٌعلى
81مح      ق:   

مصطلحات ثقافٌة    
 أ. درٌس
18مح      ق:   

 منهجٌة البحث
 أ. غزالً عادل

@@ق:       تط  

 منهتجٌة البحث
غزالً عادلأ.   
81 :ق      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 الصناعات الثقافٌة   
قربوعأ.   

A9تط      ق:  

 لغة أجنبٌة
عباويأ.   

=@تط     ق:   

  
 الثــــــالثاء

 م.علم اجتماع الثقافً
 أ. باللً

A8تط        ق:   

الثقافًعلم اتجتما  م.   
 أ. باللً

22 مح        ق:  

 نظرٌات علم اجتماع 
 أ. فٌاللً

=@تط       ق:   

 نظرٌات علم اتجتما  ثق
                فٌاللًأ. 

86مح        ق:   

 الثقافة المعاصرة 
كٌرورأ.   

86مح      ق:   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 

 



:جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم االجتماع والدٌمغرافٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ألول   االفوج:                                                                                 علم االتجتما  الثقافً 0ماســـترالسنة الثانٌة          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد

 
         

 االثنـــــــٌن

 
متابعة إنتجاز  ملتقى 

 المذكرة
كوسة                أ. 
21ق:       مح:  

ملتقى متابعة إنتجاز 
 المذكرة

كوسة                أ. 
21ق:       مح:  

     
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

 
 الخـمـٌــس      

 
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            


