
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

 السنة الثانية  علم االتجمما                                                                                              الفوج: 01    
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 المغير االتجمماعي

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

التغير 
 االجتماعي

دعميشأ.   

91ق:  تط      

علم النفس  
 االتجمماعي

       دعميشأ. 
05مد:   مح     

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود

92ق:  تط      

 علم اجتماع الفن
            أ. بلعيفة

92ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

 الحركات االجتماعية  
نواري نأ.   

92ق:  تط      

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 منهتجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
بساح أ.   

91 تط     ق:  

 العمل االجتماعي
 أ. عجيالت

91ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور كنزةأ.   

91ق:  تط      

العمل  
 االتجمماعي

عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 اإلحصاء    
بونقطةأ.   

91  تط     ق:  

 العمل االتجمماعي
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

    
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

        
 

لخميــــسا   

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    02فوج: ال                                                                                             تجمما علم االالسنة الثانية  
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 المغير االتجمماعي

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

علم النفس   
 االتجمماعي

       دعميشأ. 
05مد:   مح     

     علم اجتماع الفن
            أ. بلعيفة

91ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود 

91ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

 الحركات االجتماعية 
نواري نأ.   

93ق:  تط      

علم اتجمما   
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 التغير االجتماعي 
 أ. سفاري مريم

91ق:  تط      

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات  
 السوسيولوجية

عيشور كنزةأ.  

90ق:  تط      

 العمل االجتماعي
عجيالتأ.   

90ق:  تط      

العمل  
 االتجمماعي

عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

االتجمماعي العمل       
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

 فرنسية
بساح أ.   

90 تط     ق:  

 اإلحصاء
حامي حسانأ.   

90  تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

        
 

لخميــــسا   

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    03فوج: ال                                                                                             تجمما علم االالسنة الثانية  
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االتجمماعي المغير  
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

  علم اجتماع الفن
        أ. بلعيفة  
90ق:  تط         

علم النفس  
 االتجمماعي

       دعميشأ. 
05مد:   مح     

   

 
 

 السبــــت

 

 الحركات االجتماعية
نواري نأ.   

91ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود

91ق:  تط      

 التغير االجتماعي
سفاري مريمأ.   

91ق:  تط      

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

50مد: مح   

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

50مد: مح   

 منهتجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور كنزةأ.   

89ق:  تط      

 اإلحصاء
بونقطةأ.   

89  تط     ق:  

الحركات   
 االتجمماعية

شبيطة عليأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 العمل االتجمماعي     
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

 العمل االجتماعي
 أ. عجيالت

89ق:  تط      

 فرنسية
بساح أ.   

89 تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

        
 

لخميــــسا   

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    04فوج: ال                                                                                             تجمما علم االالسنة الثانية  
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 المغير االتجمماعي

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

 منهجية البحث 
دأ .سفاري ميلو   

94ق:  تط      

علم النفس 
 االتجمماعي

       دعميشأ. 
05مد:   مح     

 التغير االجتماعي
 أ.سفاري مريم

90ق:  تط      

  

 
 

 السبــــت

 

 علم اجتماع الفن  
           قربوع عأ.

90ق:  تط      

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 منهتجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية 
بساح أ.   

88 تط     ق:  

 اإلحصاء
بونقطةأ.   

88  تط     ق:  

العمل  
 االتجمماعي

عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

العمل    
 االجتماعي
 أ. عجيالت

79ق:  تط      

 العمل االتجمماعي 
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

النظريات 
 السوسيولوجية

هداج العيدأ.  

88ق:  تط      

الحركات 
 االجتماعية

كيرورأ.   

88ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    05فوج: ال                                                                                             تجمما علم االالسنة الثانية  
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 المغير االتجمماعي

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

علم النفس   
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

 التغير االجتماعي 
 أ.سفاري مريم

90ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

 علم اجتماع الفن 
        قربوع ع أ. 

89ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود

89ق:  تط      

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 منهتجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
بساح أ.   

89 تط     ق:  

العمل  
 االتجمماعي

عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 العمل االجتماعي  
فياللي سلمىأ.   

90ق:  تط      

 اإلحصاء
بونقطةأ.   

90  تط     ق:  

 العمل االتجمماعي 
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

الحركات 
 االجتماعية

كيرورأ.   

87ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية

هداج العيدأ.   

87ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    06الفوج:                                                                                                 علم االتجمما السنة الثانية  
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 المغير االتجمماعي

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

التغير 
 االجتماعي

 أ. سفاري مريم

89ق:  تط      

علم النفس  
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

 منهجية البحث
بلعزوقأ.   

89ق:  تط      

 علم اجتماع الفن
       بن سباعأ. 

89ق:  تط       

 

 
 

 السبــــت

 

الحركات   
 االجتماعية

ضريف ابتسامأ.   

88ق:  تط      

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

50مد: مح   

 منهتجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
عباوي الزهراأ.   

87 تط     ق:  

 العمل االجتماعي
قرشوشأ.   

87ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية

رشيدي السعيدأ.   

87ق:  تط      

 العمل االتجمماعي 
عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 العمل االتجمماعي     
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

 اإلحصاء
بلخيري كمال أ  

86  تط     ق:  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    70الفوج:                                                                                                 علم االتجمما السنة الثانية  
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 المغير االتجمماعي

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

علم النفس   
 االتجمماعي

       دعميشأ. 
05مد:   مح     

 علم اجتماع الفن
     بن سباع صليحةأ. 

88ق:  تط           

 منهجية البحث
بلعزوقأ.  

88ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

 الحركات االجتماعية 
ضريفأ.   

90ق:  تط      

علم اتجمما   
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

50مد: مح   

 التغير االجتماعي 
دعميشأ.   

87ق:  تط      

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات  
 السوسيولوجية

رشيدي السعيدأ.   

86ق:  تط      

  العمل االجتماعي
قرشوشأ.   

86ق:  تط      

 العمل االتجمماعي 
عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 العمل االتجمماعي     
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

 فرنسية
عباوي الزهراء أ.  

85 تط     ق:  

 اإلحصاء
كمال بلخيريأ.   

85  تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

     
 

 األربــــعاء    

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    80الفوج:                                                                                                 علم االتجمما السنة الثانية  

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

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

 علم اجتماع الفن
        بن سباعأ.

88ق:  تط     

علم النفس  
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

   

 
 

 السبــــت

 

 الحركات االجتماعية
ضريفأ.   

87ق:  تط      

البحث منهجية  
بلعوقأ.  

87ق:  تط      

 التغير االجتماعي
 أ. دعميش

87ق:  تط      

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

50مد: مح   

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 منهتجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات 
 السوسيولوجية

رشيدي السعيدأ.   

85ق:  تط      

 اإلحصاء
بلخيري كمالأ.  

85  تط     ق:  

العمل   
 االتجمماعي

عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 العمل االتجمماعي     
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

 العمل االجتماعي
  يحياوي إبراهيمأ. 

84ق:  تط      

 فرنسية
عباوي الزهراء أ.  

84 تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    90الفوج:                                                                                                 علم االتجمما السنة الثانية  

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

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

علم النفس   
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

 التغير االجتماعي
 أ.دعميش خ

87ق:  تط      

  

 
 

 السبــــت

 

 منهجية البحث
بلعزوقأ.  

86ق:  تط      

   علم اجتماع الفن 
   دريدي نورةأ. 

86 تط   ق  

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

50مد: مح   

 منهتجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 اإلحصاء
بلخيريأ.  

84  تط     ق:  

 فرنسية
عباوي الزهراءأ.   

84 تط     ق:  

 العمل االتجمماعي  
عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

العمل    
 االجتماعي

يحياويأ.  

89ق:  تط      

 العمل االتجمماعي 
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

النظريات 
 السوسيولوجية

مهور باشاأ.   

83ق:  تط      

الحركات 
 االجتماعية
 أ. دريدي

83ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    10الفوج:                                                                                                 علم االتجمما السنة الثانية  

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

حفحوفأ.   

50مد:   مح   

 المغير االتجمماعي
حفحوفأ.   

50مد:   مح   

علم النفس 
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

النفس علم   
 االتجمماعي

         دعميشأ. 
05مد:   مح   

يالتغير االجتماع   
 أ. دعميش خ

87ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

 منهجية البحث  
بلعزوقأ.   

85ق:  تط      

علم اتجمما  
 الفن

دريديأ.   

50مد: مح   

 علم اتجمما  الفن
دريديأ.   

50مد: مح   

 علم اجتماع الفن
      دريدي نورةأ.
85ق:  تط       

 منهتجية البحث 
سفاري ميلودأ.   

50مد:   مح   

 منهتجية البحث
سفاري ميلودأ.   

50مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
عباوي الزهراء أ.  

85 تط     ق:  

 العمل االتجمماعي 
عتجيالتأ.   

50مد: مح   

الحركات 
 االتجمماعية

بلعزوقأ.   

50مد: مح   

 الحركات االتجمماعية
بلعزوقأ.   

50مد: مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوتجية

نويصرأ.   

50مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 العمل االجتماعي  
يحياويأ.   

88ق:  تط      

 اإلحصاء
بلخيري كمالأ.  

88  تط     ق:  

 العمل االتجمماعي 
عتجيالتأ.   

06:مدمح     

 الحركات االجتماعية
 أ. دريدي

82ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية

مهور باشاأ.   

82ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    10الفوج:                                                                                                                                       علم السكانالسنة الثانية  

61 ----- 71  15 -- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 - 13  11 - 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تالموقياليـوم/   
معالجة وتحليل  

ي البيانات أ.قريش  

49تط ق:   

معالتجة ومحليل 
ي قريشالبيانات أ.  

49مح ق:   

معالتجة ومحليل 
ي قريشالبيانات أ.  

49ق:  مح  

 علم اتجمما  السكان 
 أ. مهداوي

94ق:     مح  

 علم اتجمما  السكان
 أ. مهداوي

94ق:     مح  

   
 السبــــت

 
ي المخطيط العائل  

 والصحة
 أ. دودو

93ق:     مح  

ي المخطيط العائل
 والصحة
 أ. دودو

93ق:     مح  

 
 

 التحليل الديمغرافي 
 أ. فوداد

93تط   ق:     

فيالمحليل الديمغرا  
 أ. فوداد

93ق:     مح  

فيالمحليل الديمغرا  
 أ. فوداد

93ق:     مح  

 
 األحــــــــد

 

 تقنيات السبر 
 أ.بوهراوة

29تط ق:    

 مقنيات السبر
 أ.بوهراوة
29 مح. ق:  

 مقنيات السبر
 أ.بوهراوة 
29مح. ق:   

 تقن. وتط اإلحصاء 
 أ. طواهري

92تط  ق:      

 مقن. ومط اإلحصاء
 أ. طواهري

92ق:    مح  

ءمقن. ومط اإلحصا  
 أ. طواهري

92ق:    مح  

  
 االثنــــــين

 
ة السكان والمنمي    

عزوزأ.   
94 مح. ق:  

ة السكان والمنمي  
عزوزأ.   

94مح. ق:   

المطبقة الرياضيات   
 أ. لونيس

92تط     ق:      

 الرياضيات المطبقة
 أ. لونيس

92ق:   مح  

قةالرياضيات المطب  
 أ. لونيس

92ق:    مح  

 
 

 الثـــــالثاء

 جمع المعطيات  
 أ. العيادي 

94: مح. تط  ق  

 تجمع المعطيات
العيادي أ.   

94ق:    مح  

 تجمع المعطيات
العيادي أ.  

94مح. مط  ق:   

 لغة أجنبية  
زرارقةأ.   

94 تط   ق:    

 األربــــعاء 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    10الفوج:                                                                                                                          السكان والصحة 1السنة األولى        ماســـمر

61 ----- 71  15 --- 16  14 ----- 15  13 -- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ----- 9 تالموقياليـوم/   
مدخل إلى مكنولوتجيا    

االعالم واالمصال      
بوهراوةأ.   

93مح. مط  ق:  

ا مدخل الى مكنولوتجي
 االعالم واالمصال 

بوهراوةأ.   
93مح. مط  ق:  

الخدمة 
 االتجمماعية
 أ. مهداوي 

39مح    ق:   

 الخدمة االتجمماعية
 أ. مهداوي 

39مح    ق:   

   
 السبــــت

 

 علم األوبئة 
 أ. زرارقة

9تط    ق:   

 علم األوبئة
 أ. زرارقة

49ق:    مح  

 علم األوبئة
 أ. زرارقة

49ق:    مح  

 منهجية البحث 
 أ.لطرش
94تط    ق:   

 منهتجية البحث
 ألطرش

49ق:    مح  

 منهتجية البحث
 أ:لطرش

49ق:      مح  

  
 األحــــــــد

 

يةالتوقعات الديمغراف    
 أ. طواهري

93تط    ق:   

 

ةالموقعات الديمغرافي  
 أ. طواهري

39ق:    مح  

يةالموقعات الديمغراف  
 أ. طواهري

39ق:    مح  

الحيوي اإلحصاء  
 أ. عبدالعزيز

93تط    ق:   

 اإلحصاء الحيوي
 أ. عبدالعزيز

93ق:     مح  

 اإلحصاء الحيوي
 أ. عبدالعزيز

93ق:       مح  

  
 االثنــــــين

 

 فرنسية    
 أ. عباوي

94تط    ق:   

في التحليل الديمغرا 
 المعمق
 أ. فوداد

94تط    ق:   

ي المحليل الديمغراف
 المعمق
 أ. فوداد

49ق:     مح  

ي المحليل الديمغراف
 المعمق
 أ. فوداد

49ق:     مح  

 الثـــــالثاء

 

 صحة السكان     
 أ.دودو

29ق:     تط  

صحة السكان       
أ دودو    

29مح    ق:   

       صحة السكان
دودو .أ  

29مح    ق:   

 األربــــعاء 

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية   

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     01الفوج:                                                                                                            علم اتجمما  المربية 1السنة األولى        ماســـمر

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

 منهتجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

 منهتجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

يالمقويم المربو  
 أ. حرودي

80مد:   مح  

 المقويم المربوي  
 أ. حرودي

80مد:   مح    

سوسيولوتجية 
 المؤسسة

         لحمر أ. 
02 مح  مد  

سوسيولوتجية 
 المؤسسة

         لحمر أ. 
02 مح  مد   

  
 السبــــت

 

سوسيولوجية  
 المؤسسة

    حرودي   أ. 
84ق: تط      

 منهجية البحث
أ. قيرواني م      

84ق: تط        

المكنولوتجية االمص  
     شاشة      أ. 
80: مد  مح    

المكنولوتجية االمص  
شاشةأ.   
80 :مد  مح    

قسوسيولوتجية اإلخفا  
         حمادوشأ. 
52: ق  مح    

سوسيولوتجية 
 اإلخفاق

حمادوشأ.   

52: قمح      

سوسيولوجية 
 اإلخفاق

      أ. حمادوش
82ق: تط      

  
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية
  علوش نظيرةأ. 

83تط  ق:   

ياإلحصاء التربو  
       أ. كوسة ب

83ق: تط      

ةفلسفة التربي  
ضريفأ.   

83ق: تط      

 فلسفة المربية  
نويأ.   

80مد:      مح   

ةفلسفة المربي  
نويأ.   

80مد:    مح   

ياإلحصاء المربو  
ب أ. كوسة  

80مد:   مح     

ياإلحصاء المربو  
ب أ. كوسة  

80مد: مح       

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

النظريات    
 السوسيولوتجية

خوانيأ.   

06: مد  مح  

النظريات 
 السوسيولوتجية

خوانيأ.   

06: مد  مح    

 
 

 

النظريات  
ةالسوسيولوجي  
      أ. خواني 

93ق: تط      

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     20الفوج:                                                                                                            علم اتجمما  المربية 1مرالسنة األولى        ماســـ

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

 منهتجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

 منهتجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

يالمقويم المربو  
 أ. حرودي

80مد:   مح  

 المقويم المربوي  
 أ. حرودي

80مد:   مح    

سوسيولوتجية 
 المؤسسة

         لحمر أ. 
02 مح  مد  

سوسيولوتجية 
 المؤسسة

         لحمر أ. 
02 مح  مد   

  
 السبــــت

 

سوسيولوجية 
 المؤسسة

حرودي عليأ.   
83ق: تط       

 منهجية البحث
قيرواني      أ. 

83ق: تط      

المكنولوتجية االمص   
     شاشة      أ. 
80: مد  مح    

المكنولوتجية االمص  
شاشةأ.   
80: مد  مح    

قسوسيولوتجية اإلخفا  
         حمادوشأ. 
52: ق  مح    

سوسيولوتجية 
 اإلخفاق

حمادوشأ.   

52: قمح      

   
 األحــــــــد

 

ياإلحصاء التربو  
       أ. كوسة ب

81ق: تط      

يةفلسفة الترب  
ضريفأ.   

81ق: تط      

 لغة أجنبية
  علوش نظيرةأ. 

81تط  ق:   

سوسيولوجية  
 اإلخفاق

      أ. حمادوش
81ق: تط      

 فلسفة المربية
نويأ.   

80مد:      مح   

ةفلسفة المربي  
نويأ.   

80مد:    مح   

ياإلحصاء المربو  
ب أ. كوسة  

80مد:   مح     

ياإلحصاء المربو  
ب أ. كوسة  

80مد: مح       

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

النظريات    
 السوسيولوتجية

خوانيأ.   

06: مد  مح  

النظريات 
 السوسيولوتجية

خوانيأ.   

06: مد  مح    

النظريات  
 السوسيولوجية

          أ. خواني
93ق: تط       

 األربــــعاء  

 

لخميــــسا           



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     30الفوج:                                                                                                            علم اتجمما  المربية 1السنة األولى        ماســـمر

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

 منهتجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

 منهتجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

يالمربو المقويم  
 أ. حرودي

80مد:   مح  

 المقويم المربوي  
 أ. حرودي

80مد:   مح    

سوسيولوتجية 
 المؤسسة

         لحمر أ. 
02 مح  مد  

سوسيولوتجية 
 المؤسسة

         لحمر أ. 
02 مح  مد   

  

 منهجية البحث
قيرواني      أ. 

82ق: تط      

سوسيولوجية  
 المؤسسة

         حروديأ. 
82ق: تط        

المكنولوتجية االمص  
     شاشة      أ. 
80: مد  مح    

المكنولوتجية االمص  
شاشةأ.   
80: مد  مح    

قسوسيولوتجية اإلخفا  
         حمادوشأ. 
52: ق  مح    

سوسيولوتجية 
 اإلخفاق

حمادوشأ.   

52: قمح      

   
 األحــــــــد

 

يةفلسفة الترب  
ضريفأ.   

82ق: تط      

 لغة أجنبية
علوش نظيرةأ.   

82تط  ق:   

 اإلحصاء التربوي
       أ. كوسة ب

82ق: تط      

سوسيولوجية 
 اإلخفاق

 أ. حمادوش

82ق: تط      

 فلسفة المربية 
نويأ.   

80مد:      مح   

ةفلسفة المربي  
نويأ.   

80مد:    مح   

ياإلحصاء المربو  
ب أ. كوسة  

80مد:   مح     

ياإلحصاء المربو  
ب أ. كوسة  

80مد: مح       

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

النظريات    
 السوسيولوتجية

خوانيأ.   

06: مد  مح  

النظريات 
 السوسيولوتجية

خوانيأ.   

06: مد  مح    

النظريات 
 السوسيولوجية

 أ. خواني
94ق: تط         

 األربــــعاء   

 

لخميــــسا           



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    01الفوج:                                                                                          علم االتجمما  المنظيم والعمل 1السنة األولى        ماســـمر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 -- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالموقياليـوم/   
ي نماذج منموية ف 

 العالم
كوسة بوتجمعةأ.   

52: ق     مح  

ي نماذج منموية ف
 العالم

كوسة بوتجمعةأ.   

52: ق     مح  

سوسيولوتجيا   
 الحركات العمالية

دريسأ.   

52: ق     مح  

 السبــــت   

 

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 اإلحصاء الوصفي
لولو نأ.   

01مد:     مح   

ياإلحصاء الوصف  
لولو نأ.   

01مد:  مح   

 ظيم الحديثمنال
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

01مد:   مح   

 ظيم الحديثمنال  
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

01مد:   مح    

 اإلحصاء الوصفي
 أ. لولو ن

81ق:   تط     

التنظيم الحديث 
 للمؤسسة

فلكاويأ.   

81ق:   تط     

  
 الثـــــالثاء

 

سوسيولوجيا 
 الحركات العمالية

دريس نوريأ.   

93ق:   تط     

ل القيادة واالتصا
       المؤسساتي
 أ. كتاف

93ق:   تط     

سوسيولوجية 
المخاطر 
 الصناعية
 أ. بوطة

93ق:   تط     

ل القيادة واالمصا
 المؤسسامي

كمافأ.   

01مد:   مح  

ل واالمصاالقيادة 
 المؤسسامي

كمافأ.   

01مد:    مح  

سوسيولوتجية   
 المخاطر الصناعية

بوطةأ.   

01مد:   مح  

سوسيولوتجية 
 المخاطر الصناعية

بوطةأ.   

01مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 منهجية البحث  
 ةبراهمية صونيأ. 

94ق:   تط     

 لغة أجنبية
كعبش حسينأ.   

94ق      تط  

سوسيولوتجيا 
العماليةالحركات   
       دريسأ. 
01 مد   مح   

 منهتجية البحث
براهميةأ.   

10مد:   مح  

 منهتجية البحث
. براهمية صأ  

10مد:   مح  

 األرغونوميا
درويشأ.   

10مد:   مح   

 األرغونوميا
درويشأ.   

10مد:      مح    

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    20الفوج:                                                                                          علم االتجمما  المنظيم والعمل 1السنة األولى        ماســـمر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 -- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالموقياليـوم/   
ي نماذج منموية ف 

 العالم
كوسة بوتجمعةأ.   

52: ق     مح  

ي نماذج منموية ف
 العالم

كوسة بوتجمعةأ.   

52: ق     مح  

سوسيولوتجيا   
 الحركات العمالية

دريسأ.   

52: ق     مح  

 السبــــت   

 

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 اإلحصاء الوصفي
لولو نأ.   

01مد:     مح   

ياإلحصاء الوصف  
لولو نأ.   

01مد:  مح   

 ظيم الحديثمنال
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

01مد:   مح   

ياإلحصاء الوصف  
 أ. لولو ن

87ق:   تط     

 ظيم الحديثمنال 
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

01مد:   مح    

التنظيم الحديث 
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

80ق:   تط     

   
 الثـــــالثاء

 

القيادة واالتصال 
         المؤسساتي
 أ. كتاف

92ق:   تط     

سوسيولوجية 
المخاطر 
 الصناعية
 أ. بوطة

92ق:   تط     

سوسيولوجيا 
  ةالحركات العمالي

 أ. خرشي

92ق:   تط     

ل القيادة واالمصا
 المؤسسامي

كمافأ.   

01مد:   مح  

ل القيادة واالمصا
 المؤسسامي

كمافأ.   

01مد:    مح  

سوسيولوتجية   
 المخاطر الصناعية

بوطةأ.   

01مد:   مح  

سوسيولوتجية 
 المخاطر الصناعية

بوطةأ.   

01مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 منهجية البحث 
  براهمية صأ. 

93ق:   تط     

 لغة أجنبية
كعبش حسينأ.   

93ق      تط  

سوسيولوتجيا  
 الحركات العمالية

       دريسأ. 
01 مد   مح   

 منهتجية البحث
براهميةأ.   

10مد:   مح  

 منهتجية البحث
. براهمية صأ  

10مد:   مح  

 األرغونوميا
درويشأ.   

10مد:   مح   

 األرغونوميا
درويشأ.   

10مد:      مح    

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    30الفوج:                                                                                          علم االتجمما  المنظيم والعمل 1السنة األولى        ماســـمر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 -- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالموقياليـوم/   
ي نماذج منموية ف 

 العالم
كوسة بوتجمعةأ.   

52: ق     مح  

ي نماذج منموية ف
 العالم

كوسة بوتجمعةأ.   

52: ق     مح  

ت سوسيولوتجيا الحركا  
 العمالية

دريسأ.   

52: ق     مح  

 السبــــت   

 

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 اإلحصاء الوصفي
لولو نأ.   

01مد:     مح   

ياإلحصاء الوصف  
لولو نأ.   

01مد:  مح   

 ظيم الحديثمنال
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

01مد:   مح   

 التنظيم الحديث
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

86ق:   تط     

ظيم الحديث منال 
 للمؤسسة
 أ. فلكاوي

01مد:   مح    

ياإلحصاء الوصف   
 أ.لولو ن

80ق:   تط     

  
 الثـــــالثاء

 

سوسيولوجية 
 المخاطر الصناعية

 أ. بوطة

91ق:   تط     

سوسيولوجيا 
ةالحركات العمالي  

دريسأ.   

91ق:   تط     

ل القيادة واالتصا
       المؤسساتي

  أ. كتاف

91ق:   تط     

ل القيادة واالمصا
 المؤسسامي

كمافأ.   

01مد:   مح  

ل القيادة واالمصا
 المؤسسامي

كمافأ.   

01مد:    مح  

سوسيولوتجية   
المخاطر 
 الصناعية

بوطةأ.   

01مد:   مح  

سوسيولوتجية 
 المخاطر الصناعية

بوطةأ.   

01مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية 
كعبش حسينأ.   

94ق      تط  

 منهجية البحث 
        براهميةأ.

91ق:   تط      

سوسيولوتجيا 
 الحركات العمالية

       دريسأ. 
01 مد   مح   

البحث منهتجية  
براهميةأ.   

10مد:   مح  

 منهتجية البحث
. براهمية صأ  

10مد:   مح  

 األرغونوميا
درويشأ.   

10مد:   مح   

 األرغونوميا
درويشأ.   

10مد:      مح    

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    10الفوج:                                                                                 علم االتجمما  الحضري 1ماســـمرالسنة األولى        

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 -- 9 تالموقياليـوم/   
 اقمصاد حضري   

 أ. شويشي

28مح     ق:   

 اقمصاد حضري
 أ. شويشي 

28مح     ق:   

 لغة أجنبية 
علوش نظيرةأ.   

83تط     ق:   

   
 السبــــت

 

تحليل نقدي 
ية للنظريات األساس
 في ع.االجتماع

 أ. رشيدي

18ق:     تط  

محليل نقدي 
ية للنظريات األساس
 في  .االتجمما 

رشيديأ.   

81: ق     مح   

ات محليل نقدي للنظري
األساسية في 
  .االتجمما 

رشيديأ.   

81: ق     مح   

 سياسات المدن
 أ. هارون

18ق:      مح  

     سياسات المدن
أ. هارون   

18ق:      مح  

ايكولوتجية  
 حضرية
 أ. لعلوي

38ق:      مح  

ايكولوتجية 
           حضرية
 أ. لعلوي

38ق:      مح  

  
 األحــــــــد

 

 المشكالت
 الحضرية

يعلى فاروقأ.   

08تطق:   

المشكالت 
 الحضرية

    يعلى فاروقأ. 

80: قح     م    

 المشكالت الحضرية
يعلى فاروقأ.   

80:مح   ق  

 منهتجية البحث
 أ. أمقران

08ق:       مح  

 منهتجية البحث
 أ. أمقران

08ق:      مح  

 الظاهرة الحضرية 
 أ. قرشوش

38مح     ق:   

 الظاهرة الحضرية
قرشوشأ.   

38ق:      مح  

  
 االثنــــــين

 

 سياسات المدن 
 أ. هارون

83ق:     تط  

 الظاهرة الحضرية
 أ. قرشوش

83ق:     تط  

 منهجية البحث
 أ. أمقران

83ق:     تط  

 إعالم آلي
 أ. يعلى 

83تط     ق:   

 مقرير المربص 
أ. لعلوي          

79ق:      مح  

 مقرير المربص
أ. لعلوي          

79ق:      مح  

 

 
 

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية



                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    10الفوج:                                                                                 علم اتجمما  االمصال 1ماســـمرالسنة األولى        

61 ----- 71  15 ----- 16  14 --- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 - 11  9 -- 10  8 -- 9 تالموقياليـوم/   
الوظيفة االتجمماعية   

 لوسائل االمصال
غزالي محمدأ.   

72مح     ق:   

الوظيفة االتجمماعية 
 لوسائل االمصال

غزالي محمدأ.   

72مح     ق:   

 الوظيفة االجتماعية
 لوسائل االتصال

غزالي محمدأ.   

72تط     ق:   

    

 
 

 السبــــت

 

 السيميولوتجيا
 أ. ابراهيم يحياوي

72مح ق:   

 السيميولوتجيا
 أ. ابراهيم يحياوي

72مح ق:   

 علم النفس االتجمماعي
 أ. زرارقة

72مح      ق:   

 علم النفس االتجمماعي
 أ. زرارقة

72مح      ق:   

لو السوسيوالتحليل 
 لإلعالم
 أ. نواري

80تط     ق:   

اقتصاديات 
 اإلعالم واالتصال

بن سباعأ.   

80تط     ق:   

    
 األحــــــــد

 

االمصال والمنشئة   
 االتجمماعية

أ. عيسات             

72مح     ق:   

االمصال والمنشئة 
 االتجمماعية

أ. عيسات             

72مح      ق:   

 والتنشئة االتصال
 االجتماعية
 أ. عيسات

72تط     ق:   

اقمصاديات  
 اإلعالم واالمصال

بن سبا  صأ.   

72مح  ق:   

اقمصاديات 
 اإلعالم واالمصال

  بن سبا  صأ. 

72مح   ق:        

  
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية
 أ. كعبش حسين

72تط     ق:   

المعالجة الرقمية 
 للمعطيات
 أ. يعلى 

72تط     ق:   

االمصال والفضاء 
 العمومي

عيشور كنزةأ.   

72مح     ق:   

االمصال والفضاء 
 العمومي

عيشور كنزةأ.   

72مح     ق:   

االتصال والفضاء 
 العمومي

عيشور كنزةأ.   

72تط   ق:         

     
 الثـــــالثاء

 

ولو المحليل السوسي
 لإلعالم
 أ. نواري

72مح ق:   

لو المحليل السوسيو
 لإلعالم
 أ. نواري

72مح     ق:   

القضايا العالمية 
 الراهنة
 أ. طبيش

72مح   ق:   

القضايا العالمية 
 الراهنة
 أ. طبيش

72مح    ق:   

      
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    20الفوج:                                                                                 علم اتجمما  االمصال 1السنة األولى        ماســـمر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 --- 15  13 --- 14  12 - 13  11 -- 12  10 - 11  9 - 10  8 -- 9 تالموقياليـوم/   
الوظيفة االتجمماعية   

 لوسائل االمصال
غزالي محمدأ.   

72مح     ق:   

الوظيفة االتجمماعية 
 لوسائل االمصال

غزالي محمدأ.   

72مح     ق:   

الوظيفة االجتماعية  
 لوسائل االتصال

غزالي محمدأ.   

82تط     ق   

   

 
 

 السبــــت

 

 السيميولوتجيا
 أ. ابراهيم يحياوي

72مح ق:   

 السيميولوتجيا
 أ. ابراهيم يحياوي

72مح ق:   

 علم النفس االتجمماعي
 أ. زرارقة

72ق:  مح       

 علم النفس االتجمماعي
 أ. زرارقة

72مح      ق:   

 التحليل السوسيولو 
 لإلعالم
 أ. نواري

82تط     ق:   

اقتصاديات 
 اإلعالم واالتصال

بن سباع صأ.   

82تط  ق   

   
 األحــــــــد

 

االمصال والمنشئة   
 االتجمماعية

         أ. عيسات      

72مح     ق:   

والمنشئة  االمصال
 االتجمماعية

        أ. عيسات       

72مح      ق:   

االتصال والتنشئة  
 االجتماعية
 أ. عيسات

82تط     ق:   

اقمصاديات 
 اإلعالم واالمصال

بن سبا أ.   

72مح  ق:   

اقمصاديات 
 اإلعالم واالمصال

      بن سبا  أ. 

72مح   ق:     

  
 االثنــــــين

 

المعالجة الرقمية 
 للمعطيات
 أ. يعلى 

87تط     ق:   

 لغة أجنبية
  أ. كعبش حسين

78تط     ق:   

االمصال والفضاء 
 العمومي

عيشور كنزةأ.   

72مح     ق:   

االمصال والفضاء 
 العمومي

عيشور كنزةأ.   

72مح     ق:   

االتصال والفضاء  
 العمومي

عيشور كنزةأ.   

82تط     ق.    

    
 الثـــــالثاء

 

السوسيولو المحليل 
 لإلعالم
 أ. نواري
72مح ق:   

لو المحليل السوسيو
 لإلعالم
 أ. نواري
72مح     ق:   

 القضايا العالمية الراهنة
 أ. طبيش
72مح   ق:   

 القضايا العالمية الراهنة
 أ. طبيش
72مح    ق:   

      
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    10الفوج:                                                                                 علم االتجمما  الثقافي 1ماســـمرالسنة األولى        

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

 األحــــــــد          

فية الصناعات الثقا   
  أ.عدال حكيمة

79ق:  تط  

نعلج الثقافة والف  
 أ.شبيطة 

79ق:     مح  

نعلج الثقافة والف  
 أ.شبيطة 

79ق:      مح  

 منهجية البحث 
          مجدوبأ. 

84تط     ق:   

البحث منهتجية  
.متجدوبأ  

84مح  ق:   

 منهتجية البحث
.متجدوبأ  

84مح  ق:   

 االثنــــــين 

 

يةالصناعات الثقاف    
 أ. كوسة ن

28ق:     مح  

يةالصناعات الثقاف  
 أ. كوسة ن

82ق:   مح  

نظريات علج  
 الثقافي

 أ.فياللي  

78تط     ق:   

ي نظريات علج الثقاف
 أ.فياللي 

78مح     ق:   

نظريات علج 
 الثقافي 
           أ.فياللي

78مح    ق:   

  
 الثـــــالثاء

 

ية مصطلحات ثقاف   
 أ عدال حكيمة

48ق:   مح  

نعلج الثقافة والف  
 أ.عدال حكيمة

84تط     ق:   

 فرنسية
           أ. عباوي

84تط     ق:   

 إحصاء وصفي 
 أ. حامي

48مح     ق:   

 إحصاء وصفي
 أ. حامي

48مح     ق:   

 محليل البيانات
 أ. يعلى 
84مح   ق:   

 محليل البيانات
 أ. يعلى 
84مح    ق:   

 
 األربــــعاء

 

م.ع.اجتماع     
قافيثال  

 أ. قربوع

84تط     ق:   

قافيثم. .اتجمما  ال  
 أ. قربو 

84مح   ق:   

قافيثم. .اتجمما  ال  
 أ. قربو 

84مح    ق:   

 الثقافة المعاصرة
والمشكالت 
 االتجمماعية

 أ.كيرور

48مح     ق:   

 الثقافة المعاصرة
والمشكالت 
 االتجمماعية

أ.كيرور   

48مح     ق:   

 
لخميــــسا  

 

             



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

      10األفواج:                                                                                  ديمغرافيا 2ماســـمر        ثانيةالسنة ال

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

 
 السبــــت 

 

         
 األحــــــــد

 

                  ملمقيات   
 عبدالعزيزأ. 

94 ق    مح مط  

ملمقيات            
 عبدالعزيزأ. 

94 ق    مح مط  

منهتجية                
 أ. مهداوي

94 قمح       

منهتجية                   
 أ. مهداوي

94 قمح       

 
 

 

 
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء        

لخميــــسا          

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

  01الفوج:                                                                    علم اتجمما  المربية 2ماســـمر        ثانيةالسنة ال

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

 
 السبــــت  

 الملمقيات     
عيشور ناديةأ.   

86 ق    مح  

 الملمقيات
عيشور ناديةأ.   

86 ق    مح  

 األحــــــــد  

        
 

 

 االثنــــــين 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

  20الفوج:                                                                    علم اتجمما  المربية 2ماســـمر        ثانيةالسنة ال

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

 
 السبــــت  

 الملمقيات     
عيشور ناديةأ.   

86 ق    مح  

 الملمقيات
عيشور ناديةأ.   

86 ق    مح  

 األحــــــــد  

        
 

 

 االثنــــــين 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

  01الفوج:                                                                         علم االتجمما  المنظيم والعمل 2السنة الثانية        ماســـمر

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الملمقيات      
غزالي عادلأ.   

77 ق    مح  

 الملمقيات
غزالي عادلأ.   

77 ق    مح  

  
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

  20الفوج:                                                                         علم االتجمما  المنظيم والعمل 2السنة الثانية        ماســـمر

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الملمقيات      
غزالي عادلأ.   

77 ق    مح  

 الملمقيات
غزالي عادلأ.   

77 ق    مح  

  
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية   

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

      01الفوج:                                                                                      علم االتجمما  الحضري 2السنة الثانية        ماســـمر

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

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الملمقيات    
مهور باشاأ.   

75 ق    مح  

 الملمقيات
مهور باشاأ.   

75 ق    مح  

    
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

      01الفوج:                                                                                     علم اتجمما  االمصال 2السنة الثانية        ماســـمر

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

 األحــــــــد         

 الملمقيات      
زرارقة فيروزأ.   

88 ق    مح  

 الملمقيات
زرارقة فيروزأ.   

88 ق    مح  

  
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

      01الفوج:                                                                                         علم االتجمما  الثقافي 2السنة الثانية        ماســـمر

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

 األحــــــــد         

          
 االثنــــــين

 

 ممابعة المذكرة
 أ. كوسة نورالدين 

84مح    ق   

 ممابعة المذكرة
 أ. كوسة نورالدين 

84مح    ق   

        
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

  

 


