
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                        االجتماعقسم علم 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      01الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         
 األحــــــــد         

علم االجتماع   
 المخاطر
 أ. .طبيش

86تط   ق:   

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

86تط   ق:   

 المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 االثنــــــين  

سوسيولوجية    
        الهجرة     

غزالي محمدأ.   

05مح   مد   

 سوسيولوجية
    الهجرة     

غزالي محمدأ.   

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
 والمجتمع          

جاللأ.   

05مد:     مح   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   

05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

ابط سوسيولوجية الر
 االجتماعي
 أ. خرشي

93تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

علم االجتماع   
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

علم االجتماع 
وقضايا الوطن 

             العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

 تحقيق ميداني 
 أ. فالحي

93تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ. خرشي  

93تط   ق:   

علم االجتماع 
وقضايا الوطن 

             العربي
 أ. شويشي

93تط   ق:   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ. 
 عبدالحليم

93تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية  

                        قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      20الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

علم االجتماع 
            المخاطر

فناي منالأ.     

92تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات

 أ.قروي رفيق

29تط   ق:   

 لغة أجنبية
علوش نظيرةأ.   

29تط   ق:   

 المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 االثنــــــين  

سوسيولوجية    
       الهجرة     

غزالي محمدأ.    

05مح   مد   

 سوسيولوجية
    الهجرة     

غزالي محمدأ.   

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
والمجتمع         

جاللأ.     

05مد:     مح   

 المخدرات والمجتمع
جالل أ.   

05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

اجتماع علم   
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

علم االجتماع   
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

علم االجتماع 
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

 تحقيق ميداني
 أ. تومي حنان

92تط   ق:   

ابط الرسوسيولوجية  
 االجتماعي

سميالي محمودأ.  

92تط   ق:   

المخدرات 
 والمجتمع

جاللأ.  

92تط   ق:   

ا علم االجتماع وقضاي
       الوطن العربي

 أ. شويشي

92تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      30الفوج:                                                                                                                    االجتماععلم   الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

علم اجتماع    
 المؤسسات
 أ. قروي

19تط   ق:   

علم االجتماع 
        المخاطر

أ. طبيش.   

91تط   ق:   

المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 لغة أجنبية 
علوش نظيرةأ.  

91ق:   تط   

 االثنــــــين

سوسيولوجية    
        الهجرة     

غزالي محمدأ.   

05مح   مد   

 سوسيولوجية
   الهجرة       

غزالي أ.    

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
والمجتمع       

جاللأ.    

05مد:     مح   

 المخدرات والمجتمع
جالل أ.   

05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

ا علم االجتماع وقضاي  
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

علم االجتماع 
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

ا علم االجتماع وقضاي 
 الوطن العربي

 أ.قرشوش

91تط   ق:   

  المخدرات والمجتمع
جالل     أ.         

91تط   ق:   

 تحقيق ميداني
 أ. فالحي

91ق:  تط    

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

سمايليأ.   

91تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                        قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      40الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

علم اجتماع 
 المؤسسات

 أ.قروي رفيق

93تط   ق:   

علم االجتماع    
       المخاطر

فناي منالأ.   

09تط   ق:   

المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 لغة أجنبية
علوش نظيرةأ.   

09تط   ق:   

 االثنــــــين 

سوسيولوجية    
       الهجرة     

غزالي محمدأ.    

05 مح   مد  

 سوسيولوجية
    الهجرة     

غزالي محمدأ.   

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
والمجتمع         

جاللأ.     

05مد:     مح   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   

05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

علم االجتماع   
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

االجتماع علم 
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

  المخدرات والمجتمع 
جاللأ.     

90تط   ق:   

ا علم االجتماع وقضاي
 الوطن العربي

 أ. شويشي

90تط   ق:   

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

سمايليأ.   

90تط   ق:   

 تحقيق ميداني
 أ. فالحي

90تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2لمين دباغين سطيفجامعة محمد   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      50الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. قروي

92تط   ق:   

علم االجتماع  
              المخاطر

فناي منالأ.   

39تط   ق:   

المشروع  
الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

المشروع 
الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 االثنــــــين  

رة سوسيولوجية الهج   
غزالي محمدأ.     

05مح   مد   

 سوسيولوجية
    الهجرة     

غزالي محمدأ.   
05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   
05مح  مد:  

المخدرات والمجتمع   
جاللأ.   

05مد:     مح   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   
05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

 المخدرات والمجتمع
 أ.درويش

78تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

 علم االجتماع وقضايا
         الوطن العربي

 أ.قرشوش

93تط   ق:   

  
 األربــــعاء

 

ا علم االجتماع وقضاي  
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

ا علم االجتماع وقضاي
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

سوسيولوجية  
 الرابط االجتماعي

سمايليأ.  

89تط   ق:   

 تحقيق ميداني
 أ. فالحي

89تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ.خرشي.

89تط   ق:   

  
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                        قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    06  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 يالتوقاليـوم/    
 السبــــت          

 األحــــــــد         

علم اجتماع     
 المؤسسات
 أ. قروي

89تط   ق:   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

علم االجتماع 
            المخاطر

ةأ. حفحوف فتيح    

89تط   ق:   

 االثنــــــين 

ط سوسيولوجية الراب  
 االجتماعي
 أ. دعميش

93تط   ق:   

سوسيولوجية 
       الهجرة     

غزالي محمدأ.    

05مح   مد   

 سوسيولوجية
    الهجرة     

غزالي محمدأ.   

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
 والمجتمع          

جاللأ.   

05مد:     مح   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   

05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

اجتماع علم 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

 لغة أجنبية
علوش نظيرةأ  .  

92تط   ق:   

  
 األربــــعاء

 

ا علم االجتماع وقضاي  
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

علم االجتماع 
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

 تحقيق ميداني 
 أ.تومي حنان

88تط   ق:   

علم االجتماع  
وقضايا الوطن 

             العربي
 أ. قرشوش

88تط   ق:   

المخدرات 
      والمجتمع

قدرويش توفيأ.  

88تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                        قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    70  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 يالتوقاليـوم/    
 السبــــت          

 األحــــــــد         

 لغة أجنبية  
علوش نظيرةأ.  

90تط   ق:   

علم االجتماع  
            المخاطر

ةأ. حفحوف فتيح    

73تط   ق:   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 علم اجتماع
 المؤسسات
 أ. بلعيفة

73تط   ق:   

 االثنــــــين 

رة سوسيولوجية الهج   
غزالي محمدأ.      

05مح   مد   

سوسيولوجية 
       الهجرة      

غزالي محمدأ.   

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
والمجتمع       

جاللأ.       

05مد:  مح   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   

05مد:  مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

 تحقيق ميداني
 أ. فالحي

88تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مدمح     

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

ا علم االجتماع وقضاي  
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

ا علم االجتماع وقضاي
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

ابط سوسيولوجية الر
 االجتماعي

سمايليأ.  

87تط   ق:   

المخدرات   
  والمجتمع

درويشأ.  

87ق: تط    

علم االجتماع 
 وقضايا الوطن

          العربي
أ.قرشوش    

87تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    80  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت          

 األحــــــــد         

 االجتماع المخاطرعلم  
فناي منالأ..  

89تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ عباوي.

98تط   ق:   

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. بلعيفة

89تط   ق:   

 المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

المشروع الشخصي 
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 االثنــــــين  

رة سوسيولوجية الهج   
محمدغزالي أ.   

05مح   مد   

 سوسيولوجية
    الهجرة     

غزالي محمدأ.   

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
والمجتمع       

جاللأ.       

05مد:     مح   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   

05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

 سوسيولوجية الرابط
 االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

ا علم االجتماع وقضاي
        الوطن العربي

أ.حناشي مديحة      

79تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

علم االجتماع   
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

ا علم االجتماع وقضاي
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

 المخدرات والمجتمع  
درويشأ.     

86تط   ق:   

 تحقيق ميداني
 أ.تومي

86تط   ق:   

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

هارون فتيحةأ.   

86تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    90  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 ياليـوم/ التوق   

 السبــــت          

 األحــــــــد         

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. بلعيفة

88تط   ق:   

علم االجتماع 
 المخاطر

 أ. حفحوف فتيحة

  88تط   ق:

 لغة أجنبية
علوش نظيرةأ.   

88تط   ق:   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 االثنــــــين  

رة سوسيولوجية الهج   
غزالي محمدأ.   

05مح   مد   

سوسيولوجية 
غزالي أ. الهجرة 

 محمد

05مح   مد    

 علم االجتماع 
 المخاطر

منالفناي أ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
والمجتمع         

جاللأ.     

05مد:  مح   

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   

05مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشي أ.   

05مد:مح      

علم االجتماع  
وقضايا الوطن 

 العربي
 أ. حناشي مديحة

80تط   ق:   

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

ا علم االجتماع وقضاي  
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

ا علم االجتماع وقضاي
 الوطن العربي

شويشيأ.   

05مد:    مح    

المخدرات  
           والمجتمع
 أ. درويش 

85تط   ق:   

سوسيولوجية  
 الرابط االجتماعي

هارون فتيحةأ.  

85تط   ق:   

يتحقيق ميدان  
 أ.تومي حنان

85تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    10  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ---- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقي 

 السبــــت          

 األحــــــــد         

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ.بلعيفة

87تط   ق:   

علم االجتماع 
              المخاطر

 أ. حفحوف فتيحة

87تط   ق:   

المشروع الشخصي   
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح   

 المشروع الشخصي
 والمهني

حرودي أ.   

05مد:     مح    

 االثنــــــين  

سوسيولوجية    
            الهجرة 

غزالي محمدأ.   

05مح   مد   

  سوسيولوجية الهجرة
غزالي محمدأ.   

05مح   مد    

ا علم االجتماع وقضاي
 الوطن العربي

 أ. شويشي

87تط   ق:   

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

المخدرات 
والمجتمع     

جاللأ.     

05مح    مد:  

المخدرات 
 والمجتمع

جالل أ.   

05مد:     مح    

 
 الثـــــالثاء

 

 علم االجتماع
 المخاطر

فناي منالأ.   

05مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

05مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشي أ.   

05مح    مد:  

المخدرات 
           والمجتمع

هارون فتيحةأ.   

87تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

05مح   مد   

 لغة أجنبية 
علوش نظيرةأ.  

92تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

ا علم االجتماع وقضاي  
 الوطن العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح   

علم االجتماع 
الوطن وقضايا 

 العربي
 أ. شويشي

05مد:    مح    

ط سوسيولوجية الراب 
 االجتما

هارون فتيحةأ.   

84تط   ق:   

 تحقيق ميداني
 أ. تومي حنان

84تط   ق:   

   
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                       قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

      10الفوج:                                                                                                                              ديمغرافيا  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 --- 13  11 --- 12  10 ----- 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 منهجية البحث  

لطرش أ.   
94 :قمح     

 منهجية البحث
  لطرش أ.

94 :قمح     

تقويم المعطيات  
 الناقصة
 أ. لونبس

94تط ق:  

تقويم المعطيات 
 الناقصة
 أ. لونبس

94مح ق:  

تقويم المعطيات 
 الناقصة
 أ. لونبس

94مح ق:  

 السبــــت 

 

 مخاطر المخدرات  
جدوبأ. م  

94مح    ق:  

 مخاطر المخدرات
جدوب مأ.   

94مح    ق:  

التدريب على االعمال   
 الميدانية 
 أ عزوز 

94مح ق:  

التدريب على االعمال 
 الميدانية
 أ عزوز

94مح ق:  

 التدريب على االعمال
 الميدانية
 أ .عزوز

94مح ق:  

 
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية    
 أ.عباوي
94تط   ق:   

يةاإلسقاطات الديمغراف   
لعرجأ.   

94تط  ق:  

ةاإلسقاطات الديمغرافي  
 أ. لعرج

94مح  ق:  

ةاإلسقاطات الديمغرافي  
 أ. لعرج

94مح  ق:  

  
 االثنــــــين

 
أ. السكان والبيئة  

 دودو

94مح    ق:  

 السكان والبيئة
دودوأ.   

94مح    ق:  

ين التشيخ والعالقات ب  
 األجيال

بوهراوةأ.   
94تط ق:  

ين التشيخ والعالقات ب
 األجيال

بوهراوة أ.   
94ق:مح   

التشيخ والعالقات 
 بين األجيال

بوهراوةأ.   
94مح  ق:  

 
 الثـــــالثاء

 

 الجريمة ديمغرافية      
مجدوبأ.  

94تط     ق:  

الجريمةديمغرافية   
مجدوبأ.   

94:قمح       

الجريمةديمغرافية   
مجدوبأ.   

94:قمح      

 األربــــعاء 

لخميــــسا           

 


