
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع والديمغرافيا

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020     

 المرحلة األولى من الثالثاء 2021/04/13 إلى الخميس 2021/04/22 

  والمرحلة الثانية من األحد 09 ماي 2021 إلى الخميس 27 ماي 2021

    05. 04.  03.  02.    01األفواج:                                                                                      تجمما علم االالسنة الثانية  

61 -- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالموقياليـوم/   
 علم النفس االتجمماعي     

موميأ.   

08مد:      مح. مط  

 علم النفس االتجمماعي
موميأ.   

08مد:      مح. مط  

 الحركات االتجمماعية
لحمرأ.     

80مد:     مح. مط  

 الحركات االتجمماعية
لحمرأ.     

80مد:   مح. مط  

 
 السبــــت

 

 منهتجية البحث       
سفاري ميلودأ.   

08مد:   مح. مط  

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

08مد:   مح. مط  

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية   
  عباويأ. 

08مد:مط       

 فرنسية
  عباويأ. 

08مد:مط       

 اإلحصاء
  بونقطةأ. 

60مد:مط       

    
 االثنــــــين

 

النظريات      
 السوسيولوتجية

عيشور ناديةأ.   

80مد:     مح. مط  

 

النظريات 
 السوسيولوتجية

عيشور ناديةأ.   

80مد:     مح. مط  

 

 المغير االتجمماعي
فلكاويأ.   

08مد:   مح. مط  

 المغير االتجمماعي
فلكاويأ.   

08مد:   مح. مط  

 
 الثـــــالثاء

 

 العمل االتجمماعي       
عتجيالتأ.   

80مد:       مح. مط  

 العمل االتجمماعي
عتجيالتأ.   

80مد:       مح. مط  

 
 األربــــعاء

 

 علم اتجمما  الفن   
بن سبا أ.   

08مد:   مح. مط  

 علم اتجمما  الفن
بن سبا أ.   

08مد:   مح. مط  

 اإلحصاء
  بونقطةأ. 

60مد:مط       

    
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020     

 المرحلة األولى من الثالثاء 2021/04/13 إلى الخميس 2021/04/22 

 والمرحلة الثانية من األحد 09 ماي 2021 إلى الخميس 27 ماي 2021

    10. 09.  08.  07.    60األفواج:                                                                                      تجمما علم االالسنة الثانية  

61 -- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالموقياليـوم/   
 المغير االتجمماعي     

دعميشأ.   

50مد:   مح. مط  

 المغير االتجمماعي
دعميشأ.   

50مد:   مح. مط  

النظريات 
 السوسيولوتجية

سفاري مريمأ.   

50مد:     مح. مط  

 

النظريات 
 السوسيولوتجية

سفاري مريمأ.   

50مد:     مح. مط  

 

 
 السبــــت

 

 العمل االتجمماعي   
عتجيالتأ.   

60مد:  مح. مط   

 اإلحصاء   
حاميأ.   

50مد:مط       

 اإلحصاء
حاميأ.   

50مد:مط       

 
 األحــــــــد

 

 علم اتجمما  الفن   
دريديأ.   

05مد:   مح. مط  

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

05مد:   مح. مط  

     
 االثنــــــين

 

 علم النفس االتجمماعي     
موميأ.   

50مد:      مح. مط  

االتجمماعيعلم النفس   
موميأ.   

50مد:      مح. مط  

 الحركات االتجمماعية
لحمرأ.     

50مد:     مح. مط  

 الحركات االتجمماعية
لحمرأ.     

50مد:   مح. مط  

 
 الثـــــالثاء

 

 العمل االتجمماعي   
عتجيالتأ.   

60مد:  مح. مط   

 منهتجية البحث   
مهور باشاأ.   

50مد:   مح. مط  

 منهتجية البحث
مهور باشاأ.   

50مد:   مح. مط  

 
 األربــــعاء

 

 فرنسية   
عباويأ.   

50مد:مط       

 فرنسية
عباوي أ.   

50مد:مط       

     
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020     
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    10الفوج:                                                                                                                              ديمغرافياالسنة الثانية  

61 ----- 71  15 -- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 - 13  11 - 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 الموقيتاليـوم/   

معالتجة ومحليل      
أ.زرارقة البيانات  

93مح. مط ق:   

 معالتجة ومحليل البيانات
  أ. زرارقة

93مح. مط   ق:   

  

 
 

 السبــــت

 

يالمحليل الديمغراف       
 أ. فوداد

39مح. مط   ق:   

 المحليل الديمغرافي
 أ. فوداد

39: قمح. مط       

 لغة أتجنبية
 أ. عباوي 

39مط   ق:    

 لغة أتجنبية
 أ. عباوي 

39مط   ق:    

 
 األحــــــــد

 

 المخطيط العائلي والصحة      
دودوأ.   

39: ق     مح. مط  

 مقنيات السبر
 أ. لطرش

39: ق مح. مط  

 مقنيات السبر
 أ. لطرش

39مح. مط ق:   

 
 االثنــــــين

 
علم اتجمما  
 السكان

 أ. مهداوي

39: قمح. مط   

علم اتجمما  
 السكان

 أ. مهداوي

39ق:    مح. مط  

ءمقن. ومط اإلحصا  
 أ. طواهري

39مح. مط    ق:   

مقن. ومط 
 اإلحصاء
 أ. طواهري

39ق:   مح. مط  

     

 
 

 الثـــــالثاء

 

ة السكان والمنمي   
 أ. عباوي

93مح. ق:   

 السكان والمنمية 
 أ. عباوي

93مح. ق:   

 تجمع المعطيات  
 أ. متجدوب

39مح. مط  ق:   

 تجمع المعطيات
 أ. متجدوب

39مح. مط  ق:   

   
 األربــــعاء

 

 المخطيط العائلي والصحة      
 أ. دودو

93مح. مط     ق:   

قةالرياضيات المطب  
 أ. لونيس
39مح. مط    ق:   

الرياضيات 
 المطبقة
 أ. لونيس

39: ق  مح. مط  

 
لخميــــسا  
 

           


