
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم االجتماع

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    01فوج: ال                                                                                             جتما علم االالسنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

التغير 
 االجتماعي

دعميشأ.   

19ق:  تط      

يالتغير االجتماع   
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود

19ق:  تط      

القضايا الدولية 
 الراهنة
            أ. بلعيفة

19ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

 ميادين علم االجتماع  
بن سباعأ.   

19ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد:  مح  

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد:  مح  

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:    مح  

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
بساح أ.   

19 تط     ق:  

ةالمشكالت االجتماعي  
 أ. عجيالت

19ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية

 أ.عدال حكيمة 

19ق:  تط      

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

قضايا دولية 
 راهنة

 أ . غزالي م

01مد:  مح   

دولية الضايا الق
اهنةالر  

           أ غزالي م
01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 المشكالت     
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مد   مح  

 اإلحصاء
بونقطةأ.   

19  تط     ق:  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

        
 

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    02فوج: ال                                                                                             جتما علم االالسنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

يالتغير االجتماع    
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

القضايا الدولية 
 الراهنة
            أ. بلعيفة

19ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود 

19ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

علم االجتماعميادين    
 أ. بن سباع

19ق:  تط      

ميادين علم  
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 التغير االجتماعي 
 أ. سفاري مريم

19ق:  تط      

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات  
 السوسيولوجية

عدال حكيمةأ.  

19ق:  تط      

ةالمشكالت االجتماعي  
 أ. عجيالت

19ق:  تط      

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

قضايا دولية 
 راهنة

 أ . غزالي م

01مد:  مح   

 قضايا دولية راهنة
           أ غزالي م

01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 المشكالت     
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

 فرنسية
بساح أ.   

19 تط     ق:  

 اإلحصاء
حامي حسانأ.   

19  تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

        
 

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    02فوج: ال                                                                                             جتما علم االالسنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

القضايا الدولية 
 الراهنة
            أ. بلعيفة

19ق:  تط     

 التغير االجتماعي 
فلكاويأ.   

10مد:  مح   

   

 
 

 السبــــت

 

 ميادين علم االجتماع
بن سباعأ.   

19ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود

19ق:  تط      

 التغير االجتماعي
سفاري مريمأ.   

19ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

علم  ميادين
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات 
 السوسيولوجية

منال فنايأ.   

91ق:  تط      

 اإلحصاء
بونقطةأ.   

91  تط     ق:  

 المشكالت  
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

ةقضايا دولية راهن  
 أ . غزالي م

01مد:  مح   

ةقضايا دولية راهن  
          أ غزالي م

01مد:   مح    

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 المشكالت     
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

المشكالت 
 االجتماعية
 أ. عجيالت

91ق:  تط      

 فرنسية
بساح أ.   

91 تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

        
 

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    00فوج: ال                                                                                             جتما علم االالسنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

يالتغير االجتماع    
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 التغير االجتماعي
 أ.سفاري مريم

19ق:  تط      

  

 
 

 السبــــت

 

 منهجية البحث
 أ .سفاري ميلود 

19ق:  تط      

القضايا الدولية  
 الراهنة

          منال فنايأ.
19ق:  تط       

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية 
بساح أ.   

99 تط     ق:  

 اإلحصاء
بونقطةأ.   

99  تط     ق:  

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

قضايا دولية 
 راهنة

 أ . غزالي م

01مد:  مح   

 قضايا دولية راهنة
           أ غزالي م

01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

المشكالت    
 االجتماعية
 أ. عجيالت

91ق:  تط      

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

النظريات 
 السوسيولوجية
 أ.بوطة حميد

99ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتماع
 أ. ضريف

99ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    01فوج: ال                                                                                             جتما علم االالسنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 التغير االجتماعي  
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 التغير االجتماعي 
 أ.سفاري مريم

19ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

القضايا الدولية  
 الراهنة

    منال فناي    أ. 
91ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ. سفاري ميلود

91ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
بساح أ.   

91 تط     ق:  

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

ةقضايا دولية راهن  
 أ . غزالي م

01مد:  مح   

ةقضايا دولية راهن  
          أ غزالي م

01مد:   مح    

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

ةالمشكالت االجتماعي    
فناي منالأ.   

19ق:  تط      

 اإلحصاء
بونقطةأ.   

19  تط     ق:  

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

ميادين علم 
 االجتماع
 أ. ضريف

99ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية
 أ. بوطة حميد

99ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    06الفوج:                                                                                                 علم االجتما السنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

التغير 
 االجتماعي

 أ. سفاري مريم

91ق:  تط      

 التغير االجتماعي 
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
 أ. لحمر

91ق:  تط      

ة القضايا الدولي
 الراهنة

       أ. حفحوف
91ق:  تط       

 

 
 

 السبــــت

 

ميادين علم   
 االجتماع
 أ. دريدي

99ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية
اعراب سأ.   

99 تط     ق:  

ةالمشكالت االجتماعي  
منال فنايأ.   

99ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية
 أ. عيشور نادية

99ق:  تط      

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

ةقضايا دولية راهن  
 أ . غزالي م

01مد:  مح   

 قضايا دولية راهنة
           أ غزالي م

01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 المشكالت     
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

 اإلحصاء
بلخيري كمال أ  

98  تط     ق:  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

    



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    70الفوج:                                                                                                 علم االجتما السنة الثانية  
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تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

يالتغير االجتماع    
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

هنةالقضايا الدولية الرا  
           أ. حفحوف

99ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ.لحمر

99ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

 ميادين علم االجتماع 
ضريفأ.   

19ق:  تط      

ميادين علم  
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 التغير االجتماعي 
دعميشأ.   

99ق:  تط      

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات  
 السوسيولوجية
 أ. عيشور نادية

98ق:  تط      

المشكالت 
 االجتماعية

منال فنايأ.   

98ق:  تط      

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

قضايا دولية 
 راهنة

 أ . غزالي م

01مد:  مح   

 قضايا دولية راهنة
           أ غزالي م

01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 المشكالت     
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

 فرنسية
اعراب سعيدة أ.  

98 تط     ق:  

 اإلحصاء
كمال بلخيريأ.   

98  تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

     
 

 األربــــعاء    

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    80الفوج:                                                                                                 علم االجتما السنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

ة القضايا الدولي
 الراهنة

        أ.حفحوف
99ق:  تط      

 التغير االجتماعي 
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

   

 
 

 السبــــت

 

 ميادين علم االجتماع
ضريفأ.   

99ق:  تط      

البحث منهجية  
 أ.لحمر

99ق:  تط      

 التغير االجتماعي
 أ. دعميش

99ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

النظريات 
 السوسيولوجية
 أ. عدال حكيمة

98ق:  تط      

 اإلحصاء
بلخيري كمالأ.  

98  تط     ق:  

 المشكالت  
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

ةقضايا دولية راهن  
 أ . غزالي م

01مد:  مح   

 قضايا دولية راهنة
           أ غزالي م

01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

 المشكالت     
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

ةالمشكالت االجتماعي  
  منال فنايأ. 

99ق:  تط      

 فرنسية
اعراب س أ.  

99 تط     ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    90الفوج:                                                                                                 علم االجتما السنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 التغير االجتماعي  
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 التغير االجتماعي
 أ.دعميش خ

99ق:  تط      

  

 
 

 السبــــت

 

 منهجية البحث
 أ.لحمر

98ق:  تط      

القضايا الدولية  
 الراهنة

عدال حكيمة   أ. 

98 تط   ق  

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 اإلحصاء
بلخيريأ.  

99  تط     ق:  

 فرنسية
اعراب سأ.   

99 تط     ق:  

 المشكالت  
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

ةقضايا دولية راهن  
 أ . غزالي م

01مد:  مح   

 قضايا دولية راهنة
           أ غزالي م

01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

المشكالت    
 االجتماعية

عدال حأ.  

91ق:  تط      

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

النظريات 
 السوسيولوجية
 أ. عيشور نادية

99ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتماع

دريدي أ.  

99ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    10الفوج:                                                                                                 علم االجتما السنة الثانية  

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 التوقاليـوم/   
تايخ الجزائر 
 المعاصر
 أ.قربو 

10مد: مح   

تايخ الجزائر 
 المعاصر
           أ.قربو 

10مد:  مح   

 التغير االجتماعي
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

 التغير االجتماعي  
فلكاويأ.   

10مد:   مح   

يالتغير االجتماع   
 أ. دعميش خ

99ق:  تط      

 

 
 

 السبــــت

 

القضايا الدولية  
 الراهنة

        عدال حكيمةأ.
98ق:  تط      

 منهجية البحث
 أ. لحمر

98ق:  تط      

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

ميادين علم 
 االجتما 

دريدي نأ.   

10مد: مح   

 منهجية البحث  
سفاري ميلودأ.   

10مد:   مح   

 منهجية البحث
سفاري ميلودأ.   

10مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
اعراب س أ.  

98 تط     ق:  

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالتأ.   

10مد: مح   

ةقضايا دولية راهن  
 أ . غزالي م

01مد:  مح   

دولية راهنة قضايا  
           أ غزالي م

01مد:   مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:     مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

عيشور ناديةأ.   

10مد:   مح   

 
 االثنــــــين

 

المشكالت   
 االجتماعية

عدال حأ.   

99ق:  تط      

 اإلحصاء
بلخيري كمالأ.  

99  تط     ق:  

 المشكالت 
 االجتماعية

عجيالت أ.   

06:مدمح     

 ميادين علم االجتماع
 أ. دريدي

99ق:  تط      

النظريات 
 السوسيولوجية
 أ. عيشور نادية

99ق:  تط      

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                           قسم علم االجتماع  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    10الفوج:                                                                                                                                       علم السكانالسنة الثانية  

61 ----- 71  11 -- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 - 12  11 - 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
 م.لإلعالم اآللي 

 أ. قريشي 
99تط   ق:   

 م.لإلعالم اآللي
  قريشيأ.
21ق:   مح  

 م.لإلعالم اآللي
  قريشيأ.
21ق:     مح  

 علم اجتما  السكان 
 أ. مهداوي

90ق:     مح  

 علم اجتما  السكان
 أ. مهداوي

90ق:     مح  

   
 السبــــت

 
 لغة أجنبية    

 أ. زرارقة
19تط   ق:    

 التحليل الديمغرافي 
 أ. فوداد

19تط   ق:     

فيالتحليل الديمغرا  
 أ. فوداد

90ق:     مح  

فيالتحليل الديمغرا  
 أ. فوداد

90ق:     مح  

 
 األحــــــــد

 
 جغرافيا السكان 

 أ. لطرش
19ق: تط    

 جغرافيا السكان
 أ. لطرش

90ق:     مح  

 جغرافيا السكان
 أ. لطرش

90ق:    مح  

 تقن. وتط اإلحصاء 
 أ. طواهري

19ق: تط       

 تقن. وتط اإلحصاء
 أ. طواهري

90ق:    مح  

ءتقن. وتط اإلحصا  
 أ. طواهري

90ق:    مح  

  
 االثنــــــين

 
 الفكر الخلدوني  

 أ. عباوي

90ق:    مح  

 الفكر الخلدوني
 أ. عباوي

90ق:    مح  

فيافي الديمغراالرياضيات    
لونيسأ.   
19ق:    تط  

في الرياضيات 
 الديمغرافيا
 أ. لونيس

90ق:   مح  

في الرياضيات 
 الديمغرافيا
 أ. لونيس

90ق:    مح  

 
 

 الثـــــالثاء

 جمع المعطيات  
 أ. مراد

19ق: مح. تط    

 جمع المعطيات
مرادأ.   
90ق:    مح  

 جمع المعطيات
مرادأ.   

90ق: مح. تط    

 النظريات والسياسات 
 السكان

بوقرن أ.  
90ق:        مح  

النظريات 
انوالسياسات السك  
 أ. بوقرن

90ق:        مح  

 األربــــعاء 

لخميــــسا           

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            قسم علم االجتماع 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    10الفوج:                                                                                                                          السكان والصحة 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 -- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ----- 9 تالتوقياليـوم/   
 الخدمة االجتماعية       

 أ. مهداوي 

09مح    ق:   

الخدمة 
 االجتماعية
 أ. مهداوي 

90مح    ق:   

 
 السبــــت

 

 علم األوبئة 
 أ. زرارقة

19تط    ق:   

 علم األوبئة
 أ. زرارقة

90ق:    مح  

 علم األوبئة
 أ. زرارقة

90ق:    مح  

 منهجية البحث 
 أ. مجدوب

19تط    ق:   

 منهجية البحث
 أ. مجدوب

92ق:    مح  

 منهجية البحث
 أ. مجدوب

29ق:      مح  

أنثربوبوجيا 
 الصحة

عزوزأ.   

92 ق:   مح  

 
 األحــــــــد

 

التوقعات   
 الديمغرافية
 أ. طواهري

19تط    ق:   

التوقعات 
 الديمغرافية
 أ. طواهري

29ق:    مح  

التوقعات 
 الديمغرافية
 أ. طواهري

29ق:    مح  

 اإلحصاء الحيوي
 أ. عبدالعزيز

19تط    ق:   

 اإلحصاء الحيوي
 أ. عبدالعزيز

92 ق:     مح  

 اإلحصاء الحيوي
 أ. عبدالعزيز

92ق:       مح  

أنثربوبوجيا 
 الصحة

عزوزأ.   

92 ق:   مح  

 
 االثنــــــين

 

 فرنسية 
 أ. عباوي

19تط    ق:   

 صحة السكان
أ. دودو            

19تط    ق:   

 

 صحة السكان
 أ. دودو

92 ق:    مح  

السكانصحة   
 أ. دودو

92ق:     مح  

في التحليل الديمغرا 
 المعمق
 أ. فوداد

19تط    ق:   

ي التحليل الديمغراف
 المعمق
 أ. فوداد

92ق:     مح  

التحليل 
الديمغرافي 
 المعمق
 أ. فوداد

92ق:     مح  

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع                           

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     01الفوج:                                                                                                            علم اجتما  التربية 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   

 منهجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

 منهجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

ةالمناهج التربوي  
 أ. حرودي

80مد:   مح  

 المناهج التربوية  
 أ. حرودي

80مد:   مح    

ي .النفس التربو  
      تومي    أ. 

02 مح  مد  

 .النفس 
 التربوي

تومي         أ. 

02 مح  مد   

  
 السبــــت

 

نةالتربية المقار   
       أ. حرودي

99ق: تط        

 منهجية البحث
أ. قيرواني م      

99ق: تط        

ةالتربية المقارن  
حروديأ.   

80: مد  مح    

ةالتربية المقارن  
حروديأ.   

80: مد  مح    

تاريخ الفكر  
 التربوي

 أ. ضريف

19ق: تط      

تاريخ الفكر 
 التربوي

ضريفأ.   

80مد:   مح    

تاريخ الفكر 
 التربوي

ضريفأ.   

80مد: مح      

 
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية
 أ. أمقران 

99تط  ق:   

ياإلحصاء التربو  
       أ. كوسة ب

99ق: تط      

النظريات 
 السوسيولوجية

 أ. خواني
99ق: تط      

 النظريات  
 السوسيولوجية

خوانيأ.   

80مد:      مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

خوانيأ.   

80مد:    مح   

ياإلحصاء التربو  
ب أ. كوسة  

80مد:   مح     

ياإلحصاء التربو  
ب أ. كوسة  

80مد: مح       

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ةفلسفة التربي     
نويأ.   

06: مد  مح  

ةفلسفة التربي  
نوي          أ. 

06: مد  مح  

 
 

 

يةفلسفة الترب   
 أ. نوي

19ق: تط      

 األربــــعاء 
 

لخميــــسا           

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع                           

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     20الفوج:                                                                                                            علم اجتما  التربية 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   

 منهجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

 منهجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

ةالمناهج التربوي  
 أ. حرودي

80مد:   مح  

 المناهج التربوية  
 أ. حرودي

80مد:   مح    

ي .النفس التربو  
تومي          أ. 

02 مح  مد  

 .النفس 
 التربوي

تومي         أ. 

02 مح  مد   

  
 السبــــت

 

نةالتربية المقار  
 أ. حرودي

99ق: تط       

 منهجية البحث
قيرواني      أ. 

99ق: تط      

تاريخ الفكر 
 التربوي

 أ. ضريف

99ق: تط      

ةالتربية المقارن  
حروديأ.   

80: مد  مح    

ةالتربية المقارن  
حروديأ.   

80: مد  مح    

تاريخ الفكر   
 التربوي

ضريفأ.   

80مد:   مح    

تاريخ الفكر 
 التربوي

ضريفأ.   

80مد: مح      

 
 األحــــــــد

 

ياإلحصاء التربو  
       أ. كوسة ب

99ق: تط      

النظريات 
ةالسوسيولوجي  
 أ. خواني

99ق: تط      

 لغة أجنبية 
 أ. أمقران 

99تط  ق:   

النظريات  
 السوسيولوجية

خوانيأ.   

80مد:      مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

خوانيأ.   

80مد:    مح   

ياإلحصاء التربو  
ب أ. كوسة  

80مد:   مح     

ياإلحصاء التربو  
ب أ. كوسة  

80مد: مح       

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ةفلسفة التربي     
نويأ.   

06: مد  مح  

ةفلسفة التربي  
نوي          أ. 

06: مد  مح  

ةفلسفة التربي   
           أ. نوي 

19ق: تط      

 األربــــعاء  
 

لخميــــسا           

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع                           

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     20الفوج:                                                                                                            علم اجتما  التربية 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   

 منهجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

 منهجية البحث
.قيرواني م.أ  

80: محمد  

ةالمناهج التربوي  
 أ. حرودي

80مد:   مح  

 المناهج التربوية  
 أ. حرودي

80مد:   مح    

ي .النفس التربو  
تومي          أ. 

02 مح  مد  

 .النفس 
 التربوي

تومي         أ. 

02 مح  مد   

  

 منهجية البحث
قيرواني      أ. 

99ق: تط      

تاريخ الفكر 
 التربوي

 أ. ضريف

99ق: تط      

ةالتربية المقارن  
أ. حرودي         

99ق: تط          

ةالتربية المقارن  
حروديأ.   

80: مد  مح    

ةالتربية المقارن  
حروديأ.   

80: مد  مح    

تاريخ الفكر   
 التربوي

ضريفأ.   

80مد:   مح    

تاريخ الفكر 
 التربوي

ضريفأ.   

80مد: مح      

 
 األحــــــــد

 

النظريات 
ةالسوسيولوجي  
 أ. خواني

99ق: تط      

 لغة أجنبية
 أ. أمقران 

99تط  ق:   

 اإلحصاء التربوي
       أ. كوسة ب

99ق: تط      

النظريات   
 السوسيولوجية

خوانيأ.   

80مد:      مح   

النظريات 
 السوسيولوجية

خوانيأ.   

80مد:    مح   

ياإلحصاء التربو  
ب أ. كوسة  

80مد:   مح     

ياإلحصاء التربو  
ب أ. كوسة  

80مد: مح       

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ةفلسفة التربي     
نويأ.   

06: مد  مح  

ةفلسفة التربي  
نوي          أ. 

06: مد  مح  

 فلسفة التربية
              أ. نوي 

19ق: تط      

 األربــــعاء   
 

لخميــــسا           

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

             قسم علم االجتماع                

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    01الفوج:                                                                                          علم االجتما  التنظيم والعمل 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 -- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
 مجتمع المعرفة 

غزالي   أ.   

12: ق     مح  

 مجتمع المعرفة
غزالي   أ.   

12: ق     مح  

أنثربولوجيا   
 اقتصادية
 أ. دريس

12: ق     مح  

 السبــــت   

 

       

 
 األحــــــــد  

 

 االثنــــــين         

 
 اإلحصاء الوصفي

لولو نأ.   

01مد:     مح   

ياإلحصاء الوصف  
لولو نأ.   

01مد:  مح   

نظيمنظريات الت  
 أ. فلكاوي

01مد:   مح   

نظيمنظريات الت    
 أ. فلكاوي

01مد:   مح    

 اإلحصاء الوصفي
 أ. لولو ن

99ق:   تط     

 نظريات التنظيم
 أ. فلكاوي

99ق:   تط     

  
 الثـــــالثاء

 

يمم.لعلم اجتماع تنظ  
دريس نوريأ.   

19ق:   تط     

تنمية الموارد 
 البشرية

 أ.كتاف   

19ق:   تط     

ع.النفس 
 االجتماعي للعمل

 أ. درويش

19ق:   تط     

م.لعلم اجتما  
 تنظيم

 أ. خرشي

01مد:   مح    

اجتما  م.لعلم 
 تنظيم

 أ. خرشي

01مد:   مح     

تنمية الموارد   
 البشرية

.كتاف الرزقيأ  

01مد:   مح  

تنمية الموارد 
 البشرية

كتاف الرزقيأ.   

01مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 منهجية البحث  
       أ. كوسة ب

19ق:   تط      

 لغة أجنبية
كعبش حسينأ.   

19ق      تط  

أنثربولوجيا 
 اقتصادية

دريسأ.   

01 مد   مح   

 منهجية البحث
براهميةأ.   

10مد:   مح  

 منهجية البحث
براهمية ص .أ  

10مد:   مح  

 .النفس 
 االجتماعي للعمل
 أ. درويش

10مد:   مح   

  .النفس االجتماعي
 للعمل

 أ. درويش

10مد:      مح    

 
لخميــــسا  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

             قسم علم االجتماع                

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    20الفوج:                                                                                          علم االجتما  التنظيم والعمل 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 -- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
 مجتمع المعرفة 

غزالي   أ.   

12: ق     مح  

 مجتمع المعرفة
غزالي   أ.   

12: ق     مح  

أنثربولوجيا   
 اقتصادية
 أ. دريس

12: ق     مح  

 السبــــت   

 

 األحــــــــد         

 

 االثنــــــين         

 
 اإلحصاء الوصفي

لولو نأ.   

01مد:     مح   

ياإلحصاء الوصف  
لولو نأ.   

01مد:  مح   

نظيمنظريات الت  
 أ. فلكاوي

01مد:   مح   

ياإلحصاء الوصف  
 أ. لولو ن

99ق:   تط     

نظيمنظريات الت   
 أ. فلكاوي

01مد:   مح    

 نظريات التنظيم
 أ. فلكاوي

99ق:   تط     

   
 الثـــــالثاء

 

تنمية الموارد 
 البشرية
 أ.كتاف

19ق:   تط     

ع.النفس 
 االجتماعي للعمل

 أ. درويش

19ق:   تط     

م.لعلم اجتماع 
 تنظيم

 أ. خرشي

19ق:   تط     

م.لعلم اجتما  
 تنظيم

 أ. خرشي

01مد:   مح    

م.لعلم اجتما  
 تنظيم

 أ. خرشي

01مد:   مح     

تنمية الموارد   
 البشرية

.كتاف الرزقيأ  

01مد:   مح  

تنمية الموارد 
 البشرية

الرزقي كتافأ.   

01مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 منهجية البحث 
       أ. كوسة ب

19ق:   تط     

 لغة أجنبية
كعبش حسينأ.   

19ق      تط  

أنثربولوجيا  
 اقتصادية
 أ. دريس

01 مد   مح   

 منهجية البحث
براهميةأ.   

10مد:   مح  

 منهجية البحث
. براهمية صأ  

10مد:   مح  

 .النفس 
 االجتماعي للعمل

درويشأ.   

10مد:   مح   

  .النفس االجتماعي
 للعمل

 أ. درويش

10مد:      مح    

 
لخميــــسا  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

             قسم علم االجتماع                

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    20الفوج:                                                                                          علم االجتما  التنظيم والعمل 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 -- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
 مجتمع المعرفة 

غزالي   أ.   

12: ق     مح  

 مجتمع المعرفة
غزالي   أ.   

12: ق     مح  

يةاقتصادأنثربولوجيا     
 أ. دريس

12: ق     مح  

 السبــــت   

 

 األحــــــــد         

 

 االثنــــــين         

 
 اإلحصاء الوصفي

لولو نأ.   

01مد:     مح   

ياإلحصاء الوصف  
لولو نأ.   

01مد:  مح   

نظيمنظريات الت  
 أ. فلكاوي

01مد:   مح   

منظريات التنظي  
 أ. فلكاوي

98ق:   تط     

نظيمنظريات الت   
 أ. فلكاوي

01مد:   مح    

ياإلحصاء الوصف   
 أ.لولو ن

99ق:   تط     

  
 الثـــــالثاء

 

ي ع.النفس االجتماع
 للعمل

 أ. درويش

19ق:   تط     

م.لعلم اجتماع 
 تنظيم

دريسأ.   

19ق:   تط     

تنمية الموارد 
 البشرية
 أ. كتاف 

19ق:   تط     

م.لعلم اجتما  
 تنظيم

 أ. خرشي

01مد:   مح    

م.لعلم اجتما  
 تنظيم

 أ. خرشي

01مد:   مح     

 منهجية البحث 
   أ.كوسة ب

19ق:   تط     

تنمية الموارد 
 البشرية

.كتاف الرزقيأ  

01مد:   مح  

تنمية الموارد 
 البشرية

كتاف الرزقيأ.   

01مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية 
كعبش حسينأ.   

19ق      تط  

أنثربولوجيا   
 اقتصادية

دريسأ.   

01 مد   مح   

 منهجية البحث
براهميةأ.   

10مد:   مح  

 منهجية البحث
. براهمية صأ  

10مد:   مح  

 .النفس 
 االجتماعي للعمل
 أ. درويش

10مد:   مح   

  .النفس االجتماعي
 للعمل

 أ. درويش

10مد:      مح    

 
لخميــــسا  

 

 

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع                          

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    10الفوج:                                                                                 علم االجتما  الحضري 1ماســـترالسنة األولى        

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ----- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 -- 9 تالتوقياليـوم/   
 اقتصاد حضري   

 أ. شويشي

28مح     ق:   

 اقتصاد حضري
 أ. شويشي 

28مح     ق:   

 لغة أجنبية 
 أ. حمادوش 

99تط     ق:   

   
 السبــــت

 

م.لعلم اجتماع 
 حضري
 أ. رشيدي

99ق:     تط  

لعلم اجتما  م .
 حضري

رشيديأ.   

18: ق      مح  

 م.لعلم اجتما  حضري
رشيديأ.   

18: ق      مح  

ةالسياسات الحضري  
 أ. هارون

18ق:      مح  

يةالسياسات الحضر  
 أ. هارون

18ق:      مح  

يانيةالسيميائية الب   
 أ. لعلوي

28ق:      مح  

يانيةالسيميائية الب  
 أ. لعلوي

28ق:      مح  

  
 األحــــــــد

 

مدخل إلى 
 التنمية

 أ. عباوي ز

99تطق:   

 مدخل إلى التنمية
عباوي زأ.   

08: قمح       

 مدخل إلى التنمية
عباوي زأ.   

08:ق   مح  

 منهجية البحث
 أ. أمقران

08ق:       مح  

 منهجية البحث
 أ. أمقران

08ق:      مح  

 الظاهرة الحضرية 
 أ. قرشوش

28مح     ق:   

 الظاهرة الحضرية
 أ. قرشوش

28ق:      مح  

  
 االثنــــــين

 

يةالسياسات الحضر   
 أ. هارون

99ق:     تط  

 الظاهرة الحضرية
 أ. قرشوش

99ق:     تط  

 منهجية البحث
 أ. أمقران

99ق:     تط  

 إعالم آلي
 أ. يعلى 
99تط     ق:   

 تربص ميداني 
أ. لعلوي          

79ق:      مح  

 تربص ميداني
أ. لعلوي          

79ق:      مح  

 

 
 

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    10الفوج:                                                                                 علم اجتما  االتصال 1ماســـترالسنة األولى        

61 ----- 71  11 ----- 16  10 --- 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 - 11  9 -- 10  8 -- 9 تالتوقياليـوم/   
الاستراتيجيات االتص    

 أ. عيشور

27ق:      مح  

الاستراتيجيات االتص  
 أ. عيشور

27ق:      مح  

صالاستراتيجيات االت  
 أ. عيشور

99تط     ق:   

    

 
 

 السبــــت

 

جنظريات االتصال ا  
يحياويأ.   

72: مح ق  

جنظريات االتصال اال  
 أ. يحياوي  

72مح    ق:   

 منهجية البحث
 أ. زرارقة

72ق:       مح  

 منهجية البحث
 أ. زرارقة

72ق:       مح  

 منهجية البحث
 أ. زرارقة
99تط     ق:   

نظريات االتصال 
 اج

يحياويأ.   

99تط     ق:   

    
 األحــــــــد

 

ا االتصال وتغير اجتم    
 أ. عيسات

72ق:      مح  

ا االتصال وتغير اجتم  
 أ. عيسات

72ق:       مح  

مااالتصال وتغير اجت  
 أ. عيسات

99تط     ق:   

الجغرافيا  
 اللغوية

 أ. حمادوش 

72مح  ق:   

الجغرافيا 
 اللغوية

 أ. حمادوش 

72مح   ق:   

  
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية
حسين كعبشأ.   

99تط     ق:   

 برمجيات المعالجة
 أ. يعلى 

99تط     ق:   

 علم اجتما  إعالمي
 أ. غزالي م

27ق:      مح  

 علم اجتما  إعالمي
 أ. غزالي م

27ق:      مح  

 علم اجتماع إعالمي
       أ. غزالي م   

99: تط   ق  

     
 الثـــــالثاء

 

سو تقنيات التحليل  
 أ.نواري

27: مح ق  

جيتقن.تح سوسيولو  
 أ. نواري

27مح     ق:   

ةالحركة الوطنيتاريخ   
 أ. دريس

27ق:    مح  

ةتاريخ الحركة الوطني  
 أ. دريس

27ق:     مح  

      
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    20الفوج:                                                                                 علم اجتما  االتصال 1ماســـترالسنة األولى        

61 ----- 71  11 ----- 16  10 --- 11  12 --- 10  12 - 12  11 -- 12  10 - 11  9 - 10  8 -- 9 تالتوقياليـوم/   
الاستراتيجيات االتص    

 أ. عيشور

72ق:      مح  

الاستراتيجيات االتص  
عيشورأ.   

72ق:      مح  

صالاستراتيجيات االت   
 أ. عيشور

99 تط     ق  

   

 
 

 السبــــت

 

جنظريات االتصال ا  
يحياويأ.   

72: مح ق  

جنظريات االتصال اال  
 أ. يحياوي  

72مح    ق:   

 منهجية البحث
 أ. زرارقة

72ق:       مح  

 منهجية البحث
 أ. زرارقة

72ق:       مح  

 منهجية البحث 
 أ. زرارقة
99تط     ق:   

 نظريات  االتصال
 يحياوي

99تط  ق   

   
 األحــــــــد

 

ا االتصال وتغير اجتم    
 أ. عيسات

72ق:      مح  

ا االتصال وتغير اجتم  
 أ. عيسات

72ق:       مح  

 االتصال وتغير أج 
 أ. عيسات
99تط     ق:   

ةالجغرافيا اللغوي  
 أ. حمادوش 

72مح     ق:   

الجغرافيا 
 اللغوية

 أ. حمادوش 

72مح     ق:   

  
 االثنــــــين

 

ةبرمجيات المعالج  
 أ. يعلى 
91تط     ق:   

 لغة أجنبية
حسين كعبشأ.    

99تط     ق:   

 علم اجتما  إعالمي
 أ. غزالي م

72ق:      مح  

 علم اجتما  إعالمي
 أ. غزالي م

72ق:      مح  

 علم اجتماع إعالمي 
       أ. غزالي م   

99. تط     ق  

    
 الثـــــالثاء

 

سو تقنيات التحليل  
 أ.نواري

72: مح ق  

جيتقن.تح سوسيولو  
 أ. نواري

72مح     ق:   

ةتاريخ الحركة الوطني  
 أ. دريس

72ق:    مح  

ةتاريخ الحركة الوطني  
 أ. دريس

72ق:     مح  

      
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع                           

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    10الفوج:                                                                                 علم االجتما  الثقافي 1ماســـترالسنة األولى        

61 -- 71  11 -- 16  10 ----- 11  12 -- 10  12 -- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
 السبــــت         

 األحــــــــد          

 منهجية البحث     
  شاشة ليليأ. 

99تط     ق:   

 علج الثقافة والفن
 أ.شبيطة 

80ق:     مح  

نعلج الثقافة والف  
 أ.شبيطة 

80ق:      مح  

 االثنــــــين 

 

يةالصناعات الثقاف    
 أ. كوسة ن

28ق:     مح  

يةالصناعات الثقاف  
 أ. كوسة ن

82ق:   مح  

نظريات علج  
 الثقافي

 أ.فياللي  

99تط     ق:   

ي نظريات علج الثقاف
 أ.فياللي 

78مح     ق:   

نظريات علج 
 الثقافي 
           أ.فياللي

78مح    ق:   

  
 الثـــــالثاء

 

فية الصناعات الثقا  
  أ.عدال حكيمة

99ق:  تط  

ية مصطلحات ثقاف  
 أ عدال حكيمة

08ق:   مح  

 فرنسية
أ. عباوي         

99تط     ق:   

نعلج الثقافة والف  
 أ.عدال حكيمة

99تط     ق:   

 إحصاء وصفي 
 أ. حامي

08مح     ق:   

 إحصاء وصفي
 أ. حامي

08مح     ق:   

 تحليل البيانات
 أ. يعلى 
80مح   ق:   

 تحليل البيانات
 أ. يعلى 
80مح    ق:   

 
 األربــــعاء

 

ع.اجتماع  
يةالمؤسسات ثقاف  

 أ. قربوع

99تط     ق:   

 منهجية البحث
مجدوب.أ  

80مح  ق:   

 منهجية البحث
مجدوب.أ  

80مح  ق:   

  .اجتما  المؤسسات 
 ثقافية
 أ. قربو 

80مح   ق:   

 .اجتما  
 المؤسسات ثقافية

 أ. قربو 

80مح    ق:   

 الثقافة ووسائل
االتصال 
ةالمعاصر  
 أ.كيرور

08مح     ق:   

 الثقافة ووسائل
االتصال 
 ةالمعاصر
 أ.كيرور

08مح     ق:   

 
لخميــــسا  

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف              

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

      10األفواج:                                                                                  ديمغرافيا 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

11 - 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ----- 9 تاليـوم/ التوقي   
 لغة أجنبية 

 أ. عباوي

19تط   ق   

 المقاوالتية
مهداويأ.   

  92قمح     

 المقاوالتية
مهداويأ.   

92 قمح       

االحصائية النمذجة  
 مطبقة

 أ. قريشي

91تط      ق   

النمذجة االحصائية 
 مطبقة

قريشيأ.  

92 ق    مح  

النمذجة االحصائية 
 مطبقة

قريشيأ.   

92 ق   مح  

 السبــــت

 

ةعلم اجتماع العائل   
أ. مجدوب          

91تط      ق        

 علم اجتما  العائلة
 أ. مجدوب

29مح      ق  

ةعلم اجتما  العائل  
مجدوبأ.   

29مح      ق   

 اقتصاديات الصحة  
عزوزأ.   

  92قمح     

 اقتصاديات الصحة
عزوزأ.   

92 قمح       

  
 األحــــــــد

 

طرق ومصادر  
 وجمع مع

أ. عبدالعزيز      

19تط      ق   

 طرق ومصادر وجمع مع
عبدالعزيزأ.   

92 ق    مح    

طرق ومصادر 
 وجمع مع

عبدالعزيزأ.   

92 ق    مح    

رفيزيولوجية الظواه   
 أ. دوس

19تط      ق   

 فيزيولوجية الظواهر
دوسأ.  

92 ق    مح    

 فيزيولوجية الظواهر
دوسأ.  

92 ق   مح     

 
 االثنــــــين

 

تقنيات تقييم  
 االحتياجات
 أ. لعرج

 تط      ق 19

اجاتتقنيات تقييم االحتي  
لعرجأ.  

92مح      ق   

تقنيات تقييم 
 االحتياجات

لعرجأ.   

92ق       مح  

 السياسات الصحية 
          أ. دودو    

19تط      ق   

 السياسات الصحية
 أ. دودو

 مح     ق 92

 السياسات الصحية
 أ. دودو

 مح     ق 92

 
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء        

لخميــــسا   ن       

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  01الفوج:                                                                    علم اجتما  التربية 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
       

 
 السبــــت  

نالتربية والتكوي       
 أ.حمادوش

98تط    ق   

لغة أجنبية           
  عباويأ  

98تط  ق   

 األحــــــــد  

بملتقى التدري    
 أ. أمقران

99تط    ق   

رتقنيات التحري  
      فالحي  أ. 

99تط    ق   

 تقنيات التحرير
فالحيأ.   

12 ق    مح  

 اإلرشاد والتوجيه 
هداج العيدأ.   

19تط    ق   

 التربية الخاصة
 أ. بن سباع

19تط    ق   

اقتصاديات 
 التربية
 أ. نوي

19تط    ق   

 االثنــــــين

ةاإلدارة التربوي    
كوسة بأ.   

00 قمح      

 اإلدارة التربوية
كوسة بأ.   

00ق مح      

 التربية والتكوين
 أ.حمادوش

00 قمح      

نوالتكوي التربية  
 أ.حمادوش

02مح    ق   

 المقاوالتية 
مقرانيأ.   

72 ق    مح  

 المقاوالتية
مقرانيأ.   

72ق     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 التربية الخاصة   
بن سبا أ.   

12 ق   مح   

 التربية الخاصة
بن سبا أ.   

12 ق    مح   

 ملتقى التدريب  
أمقرانأ.   

02مد    مح   

 ملتقى التدريب
أمقرانأ.   

02مد    مح   

 
 األربــــعاء

 

 تقنيات التحرير    
فالحيأ.   

12 قمح   

يةاقتصاديات الترب  
نويأ.   

12 قمح   

يةاقتصاديات الترب  
نويأ.   

12 قمح   

 اإلرشاد والتوجيه
هداج أ.   

12 قمح   

هاإلرشاد والتوجي  
هداج العيد أ.  

12 قمح   

 
لخميــــسا  

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  20الفوج:                                                                    علم اجتما  التربية 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
       

 

 

 السبــــت  

 التربية والتكوين    
 أ.حمادوش

19تط    ق   

لغة أجنبية           
عباويأ    

19تط  ق   

 األحــــــــد   

يرتقنيات التحر    
    فالحي  أ. 

99تط    ق   

 تقنيات التحرير 
  فالحيأ. 

12 ق    مح  

 ملتقى التدريب
 أ. أمقران

19تط    ق   

 التربية الخاصة
 أ. بن سباع

19تط    ق   

يةاقتصاديات الترب  
 أ. نوي

19تط    ق   

هاإلرشاد والتوجي  
 أ.فالحي ك.

19تط    ق   

 االثنــــــين

ةاإلدارة التربوي    
كوسة بأ.   

00ق مح      

 اإلدارة التربوية
كوسة بأ.   

00ق مح      

 التربية والتكوين
 أ.حمادوش

00مح    ق   

نوالتكوي التربية  
 أ.حمادوش

02مح    ق   

 المقاوالتية 
مقرانيأ.   

72 ق    مح  

 المقاوالتية
مقرانيأ.   

72ق     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 التربية الخاصة   
بن سبا أ.   

12 ق  مح    

 التربية الخاصة
بن سبا أ.   

12 ق   مح    

 ملتقى التدريب  
أمقرانأ.   

02مد  مح     

 ملتقى التدريب
أمقرانأ.   

02مد  مح     

 
 األربــــعاء

 

 تقنيات التحرير    
فالحيأ.   

12 مح ق  

يةاقتصاديات الترب  
نويأ.   

12 مح ق  

يةاقتصاديات الترب  
نويأ.   

12 مح ق  

 اإلرشاد والتوجيه
هداج أ.   

12 مح ق  

هاإلرشاد والتوجي  
هداج العيد أ.  

12 مح ق  

 
لخميــــسا  

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  01الفوج:                                                                         علم االجتما  التنظيم والعمل 2السنة الثانية        ماســـتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 --- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

قاإلحصاء التطبي     
حامي حسانأ.   

12ق    مح  

 المقاوالتية
 أ.بوطة  

12 ق    مح   

 األحــــــــد    

 االثنــــــين         

الحراك المهني 
أ.نوي   

02مح  مد  

الحراك المهني 
 أ.نوي

02مح مد  

دراسات حول 
ملسوسسيولوجيا الع  

جاللأ.   

02 مد    مح    

قاإلحصاء التطبي  
حامي حسانأ.   

01 مد    مح    

دراسات حول  
ملسوسسيولوجيا الع  

جاللأ.   

02 مد    مح    

 لغة أجنبية 
 أ عباوي

99تط   ق   

ةمنهجية تحرير مذكر  
 أ.كوسة ب 

99تط      ق   

دراسات حول 
ملسوسسيولوجيا الع  

 أ. جالل

99تط      ق   

 
 الثـــــالثاء

 

 سوق العمل 
 أ. سمايلي

19تط      ق   

 الحراك المهني
  بلعيفة  

19تط      ق   

سوق العمل 
سمايليأ.    

02مح  مد   

 سوق العمل
سمايليأ.   

02محمد   

جيالتحليل السويولو   
 أ. دريدي

19تط      ق   

جيالتحليل السويولو  
دريديأ.   

02مح مد   

جيالتحليل السويولو  
.دريدي أ  

02مح مد   

 
 األربــــعاء

 

 المقاوالتية    
.بوطةأ    

02مح مد  

ةمنهجية تحرير مذكر  
 أ.كوسة ب 

02مح مد  

ةمنهجية تحرير مذكر  
 أ.كوسة ب 

02مح مد  

 تشريعات قانونية
بلعيفةأ.   

02 مد    مح   

 تشريعات قانونية
بلعيفةأ.   

02 مد    مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  20الفوج:                                                                         علم االجتما  التنظيم والعمل 2السنة الثانية        ماســـتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 --- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

قاإلحصاء التطبي     
حامي حسانأ.   

12ق    مح  

 المقاوالتية
 أ.بوطة  

12 ق    مح   

 األحــــــــد    

 االثنــــــين         

الحراك المهني 
أ.نوي   

02مح  مد  

الحراك المهني 
 أ.نوي

02مح مد  

دراسات حول 
ملسوسسيولوجيا الع  

جاللأ.   

02 مد    مح    

قاإلحصاء التطبي  
حامي حسانأ.   

01 مد    مح    

دراسات حول  
ملسوسسيولوجيا الع  

جاللأ.   

02 مد    مح    

ةمنهجية تحرير مذكر  
 أ.كوسة ب 

98تط      ق   

دراسات حول 
ملسوسسيولوجيا الع  

 أ. جالل

98تط      ق   

 لغة أجنبية 
 أ.عباوي

98تط   ق   

 
 الثـــــالثاء

 

 الحراك المهني 
بلعيفةأ.     

91تط      ق   

جيالتحليل السويولو  
 أ. دريدي

91تط      ق   

سوق العمل 
سمايليأ.    

02مح  مد   

 سوق العمل
سمايليأ.   

02محمد   

 سوق العمل 
 أ. سمايلي

91تط      ق   

جيالتحليل السويولو  
دريديأ.   

02مح مد   

جيالتحليل السويولو  
.دريدي أ  

02مح مد   

 
 األربــــعاء

 

 المقاوالتية    
.بوطةأ    

02مح مد  

ةمنهجية تحرير مذكر  
 أ.كوسة ب 

02مح مد  

ةمنهجية تحرير مذكر  
 أ.كوسة ب 

02مح مد  

 تشريعات قانونية
بلعيفةأ.   

02 مد    مح   

 تشريعات قانونية
بلعيفةأ.   

02 مد    مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

      01الفوج:                                                                                      علم االجتما  الحضري 2الثانية        ماســـترالسنة 

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ----- 11  9 ---- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 االتصال
طبيش أ.   

79  ق   مح   

 إعالم آلي
 أ. يعلى 

91تط   ق:   

 لغة أجنبية 
 أ. خرشي 

91تط   ق  

 الديمغرافيا في
الدراسات 

أ.العلوي        

79مح   ق   

الديمغرافيا في  
 الدراسات
 أ. لعلوي

91تط    ق   

انثربولوجيا 
 حضرية
 أ. لعالم

91تط    ق   

 األحــــــــد  

 االثنــــــين         

تدريب على 
رتحرير تقاري  

قرشوشأ.   

91 ق    مح  

ير تدريب على تحر
 تقارير

قرشوشأ.   

91 ق    مح  

 المقاوالتية
 أ.مقراني

91ق     مح    

 المقاوالتية
.مقرانيأ  

 91مح   ق

 مناهج الدراسات 
مهورأ.   

71ق     مح    

 مناهج الدراسات
 أ. مهور

98تط    ق   

الديمغرافيا في  
 الدراسات

لعلوياأ.  

82ق    مح     

 
 الثـــــالثاء

 

 مناهج الدراسات   
مهور        أ. 

82ق   مح    

 التخطيط الحضري 
 أ. مهور

99تط    ق   

النظريات 
 المعاصرة
 أ. رشيدي

99تط    ق   

 التخطيط الحضري
مهورأ.   

82ق    مح    

 التخطيط الحضري
مهورأ.   

82ق   مح    

 
 األربــــعاء

 

 االتصال    
طبيشأ.   

82ق     مح   

ةالنظريات المعاصر  
رشيديأ.   

82ق     مح    

ةالنظريات المعاصر  
رشيديأ.   

82ق     مح     

ةانثربولوجيا حضري  
لعالمأ.   

82ق  مح    

يةانثربولوجيا حضر  
لعالمأ.   

82ق  مح    

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

      01الفوج:                                                                                     علم اجتما  االتصال 2السنة الثانية        ماســـتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 -- 10  8 -- 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

اماالتصال والرأي الع     
 أ. خواني

99تط    ق   

 االتصال والرأي
 العام

خوانيأ.   

86مح ق   

تطور تاريخي   
ةوقانوني لمنظوم  
 أ.عشور ك

88ق مح  

تطور تاريخي  
ةوقانوني لمنظوم  
 أ.عيشور ك

88ق مح  

 والرأي االتصال
 العام

خوانيأ.   

86مح ق   

 
 االثنــــــين

 

 المقاوالتية 
 أ.مقراني

81 مح ق  

 المقاوالتية 
 أ.مقراني

81 مح ق  

سوسيولوجية 
 االتصال

نواريأ.   

81 مح ق  

تطور تاريخي 
 وقانوني لمنظومة

 أ. عيشور ك

98تط    ق   

سوسيولوجية  
 االتصال

نواريأ.   

27مح ق  

سوسيولوجية 
 االتصال

أ. نواري        

99تط    ق   

 لغة أجنبية 
 أ حمادوش

99تط     ق  

  
 الثـــــالثاء

 

تقنيات استخدام    
 الوثائق

عاللوشأ.   

86 مح  ق  

دام تقنيات استخ
 الوثائق

عاللوشأ.   

86 ق مح  

 االعالم الجديد 
 أ.شاشة فارس

98تط     ق  

 سبر اآلراء 
 أ. يحياوي 

98تط   ق:   

 اإلعالم الجديد
شاشةأ.   

86 مح ق  

 

 اإلعالم الجديد
شاشةأ.   

86 مح  ق  

 

 
 األربــــعاء

 

 منهجية إعداد مذكرة  
  زرارقةأ. 

86ق مح   

 منهجية إعداد مذكرة
 أ. زرارقة

99تط    ق   

 

 
 التحليل النفسي

زرارقةأ.   

86ق مح   

يالتحليل النفس  
زرارقةأ.   

86ق مح   

منهجية إعداد 
 مذكرة

زرارقةأ.   

86ق مح    

 

 
 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتما  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

      01الفوج:                                                                                         علم االجتما  الثقافي 2السنة الثانية        ماســـتر

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 -- 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

آليات وتقنيات    
التنشيط            

 كيرور         أ. 

87ق:    مح  

آليات وتقنيات   
          التنشيط

كيرورأ.   

87ق   مح  

صيانة االرث 
 الثقافي
 أ جالل

99ق   تط  

االرث الثقافيصيانة   
 أ جالل 

87: مح ق  

  صيانة االرث الثقافي
 أ.جالل 

87ق: مح   

 
 االثنــــــين

 

عرض ونقد 
 الراسات
 أ. كوسة 

99تط   ق:  

علم النفس 
 االجتماعي

  شاشة ليليأ. 

80ق: مح   

علم النفس 
 االجتماعي

شاشة ليليأ.   

80ق: مح   

علم النفس 
 االجتماعي

شاشة ليليأ.   

99تط    ق   

سوسيولوجية  
 المثقفين
 أ شبيطة 

70 مح ق  

 سوسيولوجية
 المثقفين
 أ شبيطة 

07ق     مح  

ين سوسيولوجيا المثقف  
 أ.عدال حكيمة

99تط    ق   

  
 الثـــــالثاء

 

 التمثالت الجماعية   
فيالليأ.   

87ق: مح   

 التمثالت الجماعية
فيالليأ.   

87ق: مح   

ب ملتقى التدري   
 أ.كيرور

98تط    ق   

 ملتقى التدريب
 أ.كيرور

81ق:  مح ق  

 ملتقى التدريب 
 أ .كيرور

81ق: مح   

 
 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية  
طيطمأ.   

99تط   ق  

انثربولوجيا 
 الممارسات
 أ. طيطم

99تط    ق   

انثربولوجيا  
 الممارسات

طيطمأ.   

87ق: مح   

انثربولوجيا 
 الممارسات

طيطمأ.   

87مح ق   

 الحدث الديني 
 أ.قربو 

87ق: مح    

 الحدث الديني 
 قربو 

87ق: مح    

 
لخميــــسا  

 

  

 


