
2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      22الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         
 األحــــــــد         

ة تحليل ومعالج    
 المعطيات
      أ. هداج 

39تط   ق:   

النظريات 
م المعاصرة في عل

 االجتماع
 أ. .طبيش

39تط   ق:   

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

39تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

أعالم وشخصيات     
أ. كتاف    

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات    

 أ. كتاف

25مح   مد    

ة النظريات المعاصر 
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

التدريب ملتقى  
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

النظريات المعاصرة 
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

ابط سوسيولوجية الر
 االجتماعي
 أ. خرشي

39تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

 ملتقى التدريب 
 أ. فالحي

39تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ. خرشي  

39تط   ق:   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

39تط   ق:   

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

درويشأ.   

39تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2دباغين سطيف مينمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      22الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

علم اجتماع   
 المؤسسات

 أ.قروي رفيق

23تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ. أعراب سعيدة .

23تط   ق:   

ة تحليل ومعالج
 المعطيات
 أ. يعلى 

23تط   ق:   

 النظريات المعاصرة 
 في علم االجتماع
ة.أ. بن سباع صليح  

32تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

 أعالم وشخصيات   
أ. كتاف     

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات    

 أ. كتاف

25مح   مد    

المعاصرة النظريات  
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

 سوسيولوجية
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

 المؤسسةالدراسات 
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

الدراسات 
المؤسسة في 

 ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

بملتقى التدري  
 أ. تومي حنان

32تط   ق:   

ط سوسيولوجية الراب 
 االجتماعي
 أ.نواري

32تط   ق:   

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

درويشأ.  

32تط   ق:   

الدراسات المؤسسة 
 في ع.اج
 أ. شويشي

32ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      12الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

تحليل ومعالجة   
 المعطيات
 أ. يعلى 

13تط   ق:   

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. قروي

13تط   ق:   

النظريات 
 المعاصرة في
 علم االجتماع

 أ. طبيش.

31تط   ق:   

 لغة أجنبية 
 أ.أعراب.

31تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

 أعالم وشخصيات   
أ. كتاف     

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات   

أ. كتاف   

25مح   مد    

ة النظريات المعاصر 
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

 سوسيولوجية
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

 المؤسسةالدراسات 
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

الدراسات 
المؤسسة في 

 ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

 الدراسات المؤسسة 
 في ع.اج
 أ.قرشوش

31تط   ق:   

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

 أ.درويش توفيق.

31تط   ق:   

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

31تط   ق:   

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي
 أ. نواري 

31ق:    تط  

 
لخميــــسا  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      02الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

علم اجتماع 
 المؤسسات

 أ.قروي رفيق

39تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

39تط   ق:   

النظريات   
 المعاصرة في
 علم االجتماع
 أ. بن سباع.

03تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ. أعراب .

03تط   ق:   

تحليل ومعالجة  
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

 أعالم وشخصيات   
أ. كتاف     

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات   

أ. كتاف   

25مد    مح   

ة النظريات المعاصر 
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

الدراسات 
المؤسسة في 

 ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

 الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة

 أ.درويش

30تط   ق:   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

30تط   ق:   

ابط سوسيولوجية الر
 االجتماعي
 أ. نواري

30تط   ق:   

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

30تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      52الفوج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

تحليل ومعالجة 
 المعطيات

 أ. هداج العيد

32تط   ق:   

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. قروي

32تط   ق:   

النظريات  
م المعاصرة في عل

 االجتماع
 أ. بن سباع.

93تط   ق:   

تحليل ومعالجة    
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

 أعالم وشخصيات   
أ. كتاف     

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات   

أ. كتاف   

25مح   مد    

ة النظريات المعاصر 
االجتماعفي علم   

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مد:    مح  

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

 أ.درويش

87تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ.قرشوش

39تط   ق:   

  
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

 الحوكمة
 وأخالقيات المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

الدراسات 
المؤسسة في 

 ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

ابط سوسيولوجية الر 
 االجتماعي
 أ.نواري

73تط   ق:   

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

73تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ.خرشي.

73تط   ق:   

  
لخميــــسا  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    20  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت          

 األحــــــــد         

تحليل ومعالجة   
 المعطيات

 أ. هداج العيد

73تط   ق:   

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. قروي

73تط   ق:   

 النظريات المعاصرة
 في علم االجتماع
 أ. حفحوف فتيحة

73تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

ط سوسيولوجية الراب  
 االجتماعي
 أ. دعميش

39تط   ق:   

 أعالم وشخصيات
أ. كتاف     

25مح   مد   

 أعالم
وشخصيات    

 أ. كتاف

25مح   مد    

النظريات المعاصرة  
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:      مح   

الدراسات المؤسسة 
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

الدراسات 
المؤسسة في 

 ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

بملتقى التدري   
 أ.تومي حنان

77تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ  .أعراب.

77تط   ق:   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج

 أ. قرشوش

77تط   ق:   

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

بوجمعة.أ.كوسة   

77تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    72  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت          

 األحــــــــد         

 لغة أجنبية  
 أ.أعراب.

30تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات

هداج العيدأ.   

30تط   ق:   

النظريات  
 المعاصرة في
 علم االجتماع
  أ. بن سباع

89تط   ق:  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. بلعيفة

89تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

أعالم وشخصيات     
أ. كتاف    

25مد    مح  

 أعالم وشخصيات
أ. كتاف     

25مح   مد    

النظريات  
المعاصرة في 
 علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

ط الراب سوسيولوجية
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

سوسيولوجية الرابط 
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

77تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

 الدراسات المؤسسة في
 ع.اج

 أ. شويشي

25مد:    مح   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

 أ.نواري

78تط   ق:   

الحوكمة   
 وأخالقيات المهنة
 أ.كوسة بوجمعة.

78ق:   تط  

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ.قرشوش

78تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    12  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت          

 األحــــــــد         

النظريات المعاصرة  
 في علم االجتماع

سباعأ..بن   

73تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. بلعيفة

73تط   ق:   

تحليل ومعالجة  
 المعطيات

 أ. هداج العيد

87تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ عباوي.

77تط   ق:   

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

وشخصيات   أعالم   
أ. كتاف    

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات    

 أ. كتاف

25مح   مد    

النظريات  
م المعاصرة في عل

 االجتماع
 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

النظريات 
م المعاصرة في عل

 االجتماع
 أ. نويصر

25مد:  مح  

 سوسيولوجية الرابط
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج

 أ.حناشي مديحة 

83تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

الحوكمة 
 وأخالقيات المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

الحوكمة   
 وأخالقيات المهنة
 أ.كوسة بوجمعة.

78تط   ق:   

 ملتقى التدريب
 أ.تومي

78تط   ق:   

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

 أ. دعميش

78تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    02  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 يالتوقاليـوم/    

 السبــــت          

 األحــــــــد         

تحليل ومعالجة  
 المعطيات

 أ.هداج العيد

77تط   ق:   

 علم اجتماع المؤسسات
 أ. بلعيفة

77تط   ق:   

النظريات 
 المعاصرة في علم

 االجتماع
 أ. حفحوف فتيحة

  77تط   ق:

 لغة أجنبية
 أ. أعراب.

77تط   ق:   

ومعالجة  تحليل  
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 تحليل ومعالجة
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

أعالم وشخصيات     
أ. كتاف    

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات    

 أ. كتاف

25مح   مد    

ة النظريات المعاصر 
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مد:   مح  

بملتقى التدري  
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

 سوسيولوجية الرابط
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

علم اجتماع   
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

اجتماع علم 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

ي الدراسات المؤسسة ف
 ع.اج

 أ. شويشي

25مد:    مح   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

الحوكمة  
 وأخالقيات المهنة

 كوسة ب

78تط   ق:   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج

 أ. حناشي مديحة

78تط   ق:   

ابط سوسيولوجية الر
 االجتماعي
 أ.دعميش

78تط   ق:   

بملتقى التدري  
 أ.تومي حنان

78تط   ق:   

 
لخميــــسا  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    22  الفوج:                                                                                                                                      علم االجتماع  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقي 

 السبــــت          

 األحــــــــد         

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

78تط   ق:   

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ.بلعيفة

78تط   ق:   

 النظريات المعاصرة
 في علم االجتماع
 أ. حفحوف فتيحة

78تط   ق:   

    
 

 

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

تحليل ومعالجة 
 المعطيات
 أ. يعلى 

25مح  مد .  

 االثنــــــين

أعالم وشخصيات     
أ. كتاف    

25مح   مد   

أعالم 
وشخصيات    

 أ. كتاف

25مح   مد    

الدراسات 
المؤسسة في 

 ع.اج
 أ. شويشي

78تط   ق:   

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 ملتقى التدريب
 أ. فالحي

25مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ة النظريات المعاصر
 في علم االجتماع

 أ. نويصر

25مح  مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

ط سوسيولوجية الراب
 االجتماعي

خرشيأ.   

25مح    مد:  

 وأخالقيات الحوكمة
 المهنة

 أ. كوسة بوجمعة.

78تط   ق:   

علم اجتماع  
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد  

علم اجتماع 
 المؤسسات
 أ. طبيش

25مح   مد   

   
 األربــــعاء

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح   

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة

غزالي عادلأ.   

25مد:     مح    

المؤسسة  الدراسات
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح   

 الدراسات المؤسسة
 في ع.اج
 أ. شويشي

25مد:    مح    

سوسيولوجية  
 الرابط االجتما
 أ. دعميش 

78تط   ق:   

 ملتقى التدريب
 أ. تومي حنان

78تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ.أعراب.

78تط   ق:   

  
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

      22الفوج:                                                                                                                              ديمغرافيا  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 --- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
مدخل إلى النماذج      

 السكانية
 أ. لونبس

38تط ق:  

مدخل إلى النماذج 
 السكانية
 أ. لونبس

00مح ق:  

مدخل إلى النماذج 
 السكانية
 أ. لونبس

00مح ق:  

 السبــــت 

 

افيةاالنتقالية الديمغر    
 أ. بوقرن
00مح    ق:  

فيةاالنتقالية الديمغرا  
 أ. بوقرن
00مح    ق:  

مكمل اإلحصاء   
 الرياضي
 أ. زرارقة
38تط     ق:  

مكمل اإلحصاء 
 الرياضي

زرارقةأ.   
00:قمح       

مكمل اإلحصاء 
 الرياضي

زرارقةأ.     
00:قمح     

 
 األحــــــــد

 

 اقتصاد السكان 
عزوزأ.  

00مح    ق:  

 اقتصاد السكان
عزوزأ.  

00مح    ق:  

 لغة أجنبية 
 أ.عباوي
38تط   ق:   

يةاإلسقاطات الديمغراف   
 أ. لطرش

38تط  ق:  

ةاإلسقاطات الديمغرافي  
 أ. لطرش

00مح  ق:  

ةاإلسقاطات الديمغرافي  
 أ. لطرش

00مح  ق:  

  
 االثنــــــين

 
ديمغرافية المغرب   

 العربي
 أ. دوس
38تط     ق:  

ديمغرافية المغرب 
 العربي

سأ. دو  
00:قمح       

ديمغرافية 
 المغرب العربي

سأ. دو  
00:قمح      

رةالتحليل الكمي للهج   
 أ. لعرج

38تط ق:  

ةالتحليل الكمي للهجر  
لعرجأ.   

00ق:مح   

التحليل الكمي 
 للهجرة

لعرجأ.   
00مح  ق:  

 
 الثـــــالثاء

 

قيعلم السكان التطبي     
مرادأ.   

00 :قمح     

علم السكان 
 التطبيقي

مرادأ.   
00 :قمح     

 الحكم الراشد 
 أ. مهداوي

00مح    ق:  

 الحكم الراشد
 أ. مهداوي

00مح    ق:  

 األربــــعاء 

لخميــــسا           

 


