
 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

 2020/2021 السكان علم ليسانس        الثالث السداسي : الثانية السنة الزمان ستعمالإ

4الحصة  
16-14.30 

3الحصة  
14.30-13 

2الحصة  
11.30-10 

1 الحصة  
 10-08.30 

الحصة                اليوم  

 

 الهوارية درمي

1 الديموغرافية المعطيات جمع  
 تطبيق2ر.ق

 الهوارية درمي

1 الديموغرافية المعطيات جمع  
 محاضرة 2ر.ق

 خضرة راشدي.ا

1 ديمغرافي تحليل  

تطبيق 2.ر.ق  

 خضرة راشدي.ا

1 ديمغرافي تحليل  

  محاضرة 2.ر.ق

 

 االحـــــد

 

 

 

حمازبوعالم.أ  
السكانية السياسيات و النظريات  

  محاضرة 2.ر.ق
 

قادة زاوي. أ  
  اجنبية لغة

  محاضرة 2.ر.ق

 الدين نور داودي.ا

 1 الديموغرافية في الرياضيات
 تطبيق 2. ر.ق

 الدين نور داودي.ا

 1 الديموغرافية في الرياضيات
 محاضرة 2. ر.ق

 اإلثنيــــن

 

 

 

  مساهل. ا

 الخرائط و السكان جغرافيا

 تطبيق2. ر.ق

  مساهل. ا

 الخرائط و السكان جغرافيا

محاضرة2. ر.ق  

 الطيب الوادي.أ

 1الديمغرافية في اإلحصاء تقنيات
  تطبيق 2.ر.ق

 الطيب الوادي.أ

 1الديمغرافية في اإلحصاء تقنيات
محاضرة 2.ر.ق  

 
 

 

 الثالثـــاء

 

 

محمد قويدري.أ  

الخلدوني الفكر  

 محاضرة.2.ر.ق

 محمد قويدري.أ

 2 العائلة و السكان إجتماع علم
 محاضرة 2.ر.ق

 

 مونية الهادي عبد.أ

الديموغرافيا في المطبق الآللي اإلعالم مدخل  

 تطبيق 5.ر.ق

 مونية الهادي عبد.أ

الديموغرافيا في المطبق الآللي اإلعالم مدخل  

 محاضرة 5.ر.ق
 

 

 االربعــــاء

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220 السكان علم ليسانس لرابعا السداسي : الثانية السنة الزمان ستعمالإ  

4الحصة  
16-14.30 

3الحصة  
14.30-13 

 

2الحصة  
11.30-10 

 

1 الحصة  
10-08.30 

 

الحصة                اليوم  

 

الهوارية درمي  

2 الديموغرافية المعطيات جمع  

تطبيبق 2.ر.ق  

الهوارية درمي  

2 الديموغرافية المعطيات جمع  

محاضرة 2.ر.ق  

 خضرة راشدي.أ

2 ديمغرافي تحليلال  

تطبيق 2.ر.ق  

 

  خضرة راشدي.ا

 2 ديمغرافي تحليلال
محاضرة 2.ر.ق  

 

 االحـــــد

 

 

 

مونية الهادي عبد .ا  
 SPSS  البيانات تحليل و معالجة

  تطبيق 5.ر.ق
 

مونية الهادي عبد.أ  

 SPSS البيانات تحليل و معالجة

  محاضرة 5.ر.ق
 

 الدين نور داودي.ا

 في المطبقة  الرياضيات

 2 الديموغرافية
محاضرة 2.ر.ق  

 

 الدين نور داودي .ا

 في المطبقة الرياضيات

 2 الديموغرافية
محاضرة 2.ر.ق  

 

 اإلثنيــــن

 

 

 

 االمين محمد بلعيدي.أ

 السبر تقنيات

تطبيق 2.ر.ق  

 االمين محمد بلعيدي .أ

 السبر تقنيات

 محاضرة 2.ر.ق

 الطيب الوادي.أ

 اإلنجابية الصحة و العائلي التخطيط

محاضرة 2.ر.ق  

قادة زاوي.ا  

 اجنبية لغة
 محاضرة.2.ر.ق

 

 الثالثـــاء

 

 
 محمد قويدري.أ

 2 العائلة و السكان إجتماع علم
محاضرة 2.ر.ق  

 

  

محمد وزاني بن.أ  

المستدامة التنمية و السكان  

  محاضرة 2.ر.ق
 

أمال هاشم.أ  
 في اإلحصاء تطبيقات و تقنيات 

2الديمغرافية   
  تطبيق 2.ر.ق.    

 

أمال هاشم.أ  
 في اإلحصاء تطبيقات و تقنيات

  2 الديمغرافية
 محاضرة 2.ر.ق.

 االربعــــاء

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220 السكان علم ليسانس برنامج           لخامسا السداسي : الثالثة السنة الزمان ستعمالإ  

4الحصة  

16-14.30 
14.30-13 

3الحصة  
11.30-10 

2الحصة  
10-08.30 

1 الحصة  
الحصة                  اليوم  

 

محمد قويدري  

العربي المغرب ديمغرافية  

تطبيق 2.ر.ق  

محمد قويدري  

العربي المغرب ديمغرافية  

محاضرة 2.ر.ق  

 نورالدين داودي.أ

1 الديمغرافية اإلسقاطات  

تطبيق 2.ر.ق  

نورالدين داودي.أ  

1 الديمغرافية اإلسقاطات  

محاضرة 2.ر.ق  

 االحـــــد

 

 

 
  قادة زاوي .أ

 اجنبية لغة

محاضرة 2.ر.ق  

 بوعالم حماز.أ

2 الديمغرافية االنتقالية  

محاضرة 2.ر.ق  

 حمزة لقبج.أ

الرياضي االحصاء مكمل  

تطبيق 2.ر.ق  

 حمزة لقبج .أ

الرياضي االحصاء مكمل  

محاضرة 2.ر.ق  

 اإلثنيــــن

 

 

 
 الطاهر صحراوي.أ

للهجرة الكمي التحليل  

 تطبيق 2.ر.ق

 الطاهر صحراوي.أ

للهجرة الكمي التحليل  

محاضرة 2.ر.ق  

االمين محمد بلعيدي.ا  

التطبيقي السكان علم  

محاضرة 2.ر.ق  

 محمد وزاني بن.أ

السكان إقتصاد  

محاضرة 2.ر.ق  

 

 الثالثـــاء

 

 

 عاشور الصمد عبد 

 المهنية قباتاخال و مةوكالح

 محاضرة 2.ر.ق

 

فائزة إسعد فضيل  

السكانية النمادج الى مدخل  

تطبيق 2.ر.ق  

فائزة إسعد فضيل  

السكانية النمادج الى مدخل  

محاضرة 2.ر.ق  

 االربعــــاء

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

 

2020/1220 السكان علم ليسانس برنامج           لسادسا السداسي : الثالثة السنة الزمان ستعمالإ  

16-14.30 

4الحصة  
 13-14.30ا

3لحصة  
11.30-10 

2الحصة   

 

10-08.30 
1 الحصة  

 

الحصة                  اليوم  

 

  بوعالم حماز. أ

االجتماعية السياسات و الديموغرافيا  

تطبيق 2.ر.ق  

  بوعالم حماز. أ

االجتماعية السياسات و الديموغرافيا  

محاضرة 2.ر.ق  

 نورالدين داودي.أ

2 القطاعية الديمغرافية اإلسقاطات  

تطبيق 2.ر.ق  

نورالدين داودي.أ  

   2 القطاعية الديمغرافية اإلسقاطات

محاضرة 2.ر.ق  

 االحـــــد

 

 

 
 الطاهر صحراوي.أ

  الميدانية االعمال على التدريب 

تطبيق 2.ر.ق  

 الطاهر صحراوي.أ

الميدانية االعمال على التدريب   

  محاضرة 2.ر.ق

 محمد قويدري. أ

 االجيال بين العالقات و التشيخ

تطبيق. ر.ق  

 محمد قويدري. أ 

 االجيال بين العالقات و التشيخ

   محاضرة. ر.ق

 اإلثنيــــن

 

 

 

  

 
 الصمد عبد عاشور.أ

 المجتمع و المخدرات

محاضرة 2.ر.ق  

فائزة إسعد فضيل أ  

البيئة و السكان  

 محاضرة 2.ر.ق
 

 

 الثالثـــاء

 

 

 هللا عبد بن. أ

 البحث منهجية

محاضرة 2.ر.ق  

 

قادة زاوي.أ  

اجنبية لغة  

محاضرة.2.ر.ق  

 

 الطيب الوادي.أ

الناقصة المعطيات تقويم  

تطبيق 2.ر.ق  

 الطيب الوادي.ا

الناقصة المعطيات تقويم  

محاضرة 2.ر.ق  

 

 االربعــــاء

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                                األول السداسى الزمن ستعمالإ  

4الحصة  

16-14.30 
 

3الحصة  

14.30-13 
 

2الحصة  

11.30-10 

 

1 الحصة  

10-08.30 

 

الحصة                      اليوم  

 

 الدين نور داودي. أ

  الديموغرافية التوقعات

 تطبيق ر.ق
 

 الدين نور داودي.أ

  الديموغرافية التوقعات

  محاضرة.ر.ق
 

مساهل.أ  

 المعلومات نظم و السكان جغرافية

 الديموغرافية

تطبيق. 1.ر.ق  

 

  مساهل.أ

 المعلومات نظم و السكان جغرافية

 الديموغرافية

محاضرة. 1.ر.ق  

 

 االحـــــد

 

الطاهر صحراوي.أ  
  الديموغرافي التغير نظريات

تطبيق..ر.ق  

الطاهر صحراوي.أ  
الديموغرافي التغير نظريات  

محاضرة 1.ر.ق  

خضرة راشدي.أ  

 تطبيق و الرياضي االحصاء

  االحصائية االختبارات

تطبيق. ر.ق  

  خضرة راشدي.أ

 تطبيق و الرياضي االحصاء

  االحصائية االختبارات

محاضرة. ر.ق  

 اإلثنيــــن

 

 

 
ليلى بودية.أ  

1السبر تقنيات و طرق  

تطبيق. ر.ق  

ليلى بودية.أ  

1السبر تقنيات و طرق  

محاضرة. ر.ق  

الهوارية دارمي.ا  

الديمغرافية المعطيات جمع  

تطبيق 1.ر.ق  

الهوارية دارمي.أ  

الديمغرافية المعطيات جمع  

محاضرة 1.ر.ق  
 

 

 الثالثـــاء

 

 

 قادة زاوي.أ

اجنبية لغة  

 محاضرة
 

 فتيحة هللا عبد بن. أ

االنتروبولوجيا و الديموغرافيا  

 محاضرة

امال هاشم.ا  

1 المعمق ديمغرافي تحليلال  

تطبيق 1.ر.ق  
 

امال هاشم  ا.
1 المعمق ديمغرافي تحليلال  

محاضرة 1.ر.ق  

 االربعــــاء

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

 

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                                الثاني السداسى الزمن ستعمالإ  

4الحصة  

16-14.30 
 

3الحصة  

14.30-13 
 

2الحصة  

11.30-10 

 

1 الحصة  

10-08.30 

 

الحصة                      اليوم  

 

  ليلى بودية.أ

 2 السبر تقنيات و طرق
 تطبيق1. ر.ق

 

ليلى بودية.أ  

2السبر وتقنيات طرق  

 محاضرة 1.ر.ق

امال هاشم.  ا  

2 المعمق ديمغرافي تحليلال  

 تطبيق 1.ر.ق

امال هاشم.  ا  

2 المعمق ديمغرافي تحليلال  

محاضرة 1.ر.ق  

 

 االحـــــد

 

 عيسى دلندا. أ 

االجتماعية االحتياجات تقييم تقنيات  

 محاضرة.1.ر.ق
 

 عيسى دلندا. أ

االجتماعية االحتياجات تقييم تقنيات  

 محاضرة.1.ر.ق

 محمد وزاني بن  .أ
االقتصاد و السكان  

 مخاضرة 1.ر.ق

 اإلثنيــــن

 

 

 

ليلى بودية .ا  

 الظواهر على المطبقة الرياضيات

 الديموغرافية

 محاضرة ر.ق

ليلى بودية .ا  

 الظواهر على المطبقة الرياضيات

 الديموغرافية

محاضرة ر.ق  

 عائشة عابد بن .أ
 السكان اجتماع علم

تطبيق. ر.ق  

 عائشة عابد بن .أ
 السكان اجتماع علم

محاضرة.  ر.ق  

 

 

 الثالثـــاء

 

 
 قادة زاوي.أ

 اجنبية لغة
 محاضرة

 فتيحة هللا عبد بن. ا

 العلوم في البحث منهجية

 االجتماعية

محاضرة. ر.ق  

 

 

 خضرة راشدي.أ

االتصال و االعالم تقنيات  

  محاضرة
 

 خضرة راشدي.ا

 في المطبقة الحاسوبية البرامج

 الديموغرافيا

 

 االربعــــاء

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                                الثالث السداسى الزمن ستعمالإ  

 

4الحصة  

16-14.30 
 

3الحصة  

14.30-13 
 

2الحصة  

11.30-10 

 

1 الحصة  

10-08.30 

 

الحصة                      اليوم  

 

امال هاشم.  ا   

  االنجابية الصحة

  محاضرة 1.ر.ق

امال هاشم.  ا  

 العلوم في المطبقة االحصائية النمدجة

 االجتماعية

تطبيق 1.ر.ق  

امال هاشم.  ا  

 العلوم في المطبقة االحصائية النمدجة

 االجتماعية

محاضرة 1.ر.ق  

 االحـــــد

 

 االمين محمد بلعيدي.أ
 تقنيات و مفاهيم و مناهج

  الهجرة تحليل

تطبيق.  ر.ق  

 االمين محمد بلعيدي.أ
 تقنيات و مفاهيم و مناهج

  الهجرة تحليل

محاضرة.  ر.ق  

طيب الوادي.ا  

الناقصة االحصائية المعطيات تقويم  

 تطبيق ر.ق

طيب الوادي.ا  

الناقصة االحصائية المعطيات اتقويم  

 الديموغرافية

محاضرة ر.ق  

 اإلثنيــــن

 

 

 

 فتيحة هللا عبد بن. ا

 االجتماعية العلوم في البحث منهجية

تطبيق.ر.ق  

 فتيحة هللا عبد بن. ا

 العلوم في البحث منهجية

 االجتماعية

محاضرة. ر.ق  

فايزة يسعد فضيل.ا  

والديموغرافية االجتماعية المشاكل  
ة المعاصر  

تطبيق ر.ق   

فايزة يسعد فضيل.ا  

والديموغرافية االجتماعية المشاكل  
ة المعاصر  

محاضرة ر.ق   

 

 الثالثـــاء

 

 
ا الصمد عبد عاشور.  

  المقاولتية

محاضرة. ر.ق  

 

 قادة زاوي.ا

 اجنبية لغة
 محاضرة

 خضرة راشدي

السكانية النماذج  

تطبيق.ر.ق  

 خضرة راشدي

السكانية النماذج  

محاضرة. ر.ق  

 االربعــــاء

 

 

 
 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                                الرابع السداسى الزمن ستعمالإ  

 

4الحصة  

16-14.30 
 

3الحصة  

14.30-13 
 

2الحصة  

12.00-00 

 

1 الحصة  

10-09.00 

 

الحصة                      اليوم  

 

عائشة عابد بن.  ا    

الماستر مذكرة كتابة تقنيات  

محاضرة 1.ر.ق  

 االحـــــد

 

فايزة يسعد فضيل.ا    

التنمية و السكان  

محاضرة ر.ق  

 اإلثنيــــن

 

 

 

امال هاشم.ا    

  االنجابية الصحة

محاضرة ر.ق   

 

 الثالثـــاء

 

 

 خضرة راشدي  

  الديمغرافية االنتقالية

 االربعــــاء

 

 

 

 حمزة لقبج.ا  

 المجتمع و االسرة

 الخميس

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

الديمغرافيا قسم  

  2020/2120 السكان علم ليسانس        الثالث السداسي :(الثانية الدفعة)  الثانية السنة الزمن ستعمالإ

 

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                اليوم

 الحصة

 

 قادة زاوي.ا          
 لغة

 اجنبية
   محاضرة

 بوعالم حماز أ

 و النظريات

السكانية السياسات  

  محاضرة
 

  محمد قويدري.ا

  الخلدوني الفكر

  محاضرة 

 

 السبت 

 

 

 قادة زاوي.ا          
 لغة

 اجنبية
   محاضرة

 بوعالم حماز أ

 و النظريات

السكانية السياسات  

  محاضرة
 

  محمد قويدري.ا

  الخلدوني الفكر

  محاضرة 

 

 االحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 

 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220 السكان علم ليسانس لرابعا السداسي : (الثانية الدفعة)  الثانية السنة الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 300سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                اليوم

 الحصة

 

 محمد وزاني بن.ا   

 التنمية و السكان

 المستدامة

 محاضرة
 

 طيب الوادي.ا 

 و العائلي التخطيط

 االنجابية الصحة
 محاضرة

 

 قادة زاوي.ا

اجنبية لغة  

  محاضرة 

 

 السبت 

 محمد وزاني بن.ا   

 التنمية و السكان

 المستدامة

 محاضرة
 

 طيب الوادي.ا 

 و العائلي التخطيط

 االنجابية الصحة
 محاضرة

 

 قادة زاوي.ا

اجنبية لغة  

  محاضرة 

 

 االحد 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 
research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220 السكان علم ليسانس برنامج           لخامسا السداسي : ( الثالثة الدفعة)  الثالثة السنة الزمان ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                  اليوم

 الحصة

 

  قادة زاوي.ا   

محاضرة 2.ر.ق  

 محمد وزاني بن.أ

السكان اقتصاد  

 محاضرة

عاشور الصمد عبد. ا  

 اخالقية و الحوكمة

 المهنة

محاضرة   

 السبت 

  قادة زاوي.ا   

محاضرة 2.ر.ق  

 محمد وزاني بن.أ

السكان اقتصاد  

 محاضرة

عاشور الصمد عبد. ا  

 اخالقية و الحوكمة

 المهنة

محاضرة   

 االحد 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 

 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

 

2020/1220 السكان علم ليسانس برنامج           لسادسا السداسي :( الثالثة الدفعة)  الثالثة السنة الزمان ستعمالإ  

7 الحصة  

-00سا15

00سا16  

6 الحصة  

 -00سا14

سا15  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                  اليوم

 الحصة

 

  الصمد عبد.أ  

 عاشور

 المجتمع و المخدرات

  محاضرة

  قادة زاوي. أ

   اجنبية لغة

 محاضرة

 

 فايزة فضيل.أ

 البيئة و السكان

محاضرة   

محمد قويدري.ا  

العربي العالم سكان  

محاضرة   

 السبت 

  الصمد عبد.أ  

 عاشور

 المجتمع و المخدرات

  محاضرة

  قادة زاوي. أ

   اجنبية لغة

 محاضرة

 

 فايزة فضيل.أ

 البيئة و السكان

محاضرة   

محمد قويدري.ا  

العربي العالم سكان  

محاضرة   

 االحد 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 االجتماعية كلية العلوم

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 
research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                              (االولى الدفعة)   األول السداسى الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

-00سا13

00سا14  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                      اليوم

 الحصة

 

فتيحة هللا عبد بن.ا      

 و الديمغرافيا

  االنثروبولوجيا

 محاضرة

 

قادة زاوي .أ  
اجنبية لغة  

 محاضرة

 االثنين 

فتيحة هللا عبد بن.ا      

 و الديمغرافيا

  االنثروبولوجيا

 محاضرة

 

قادة زاوي .ب  
اجنبية لغة  

 محاضرة

الثالثاء    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 

 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

 

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                      (االولى الدفعة)           الثاني السداسى الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                      اليوم

 الحصة

 

  قادة زاوي.ا   

  اجنبية لغة

  محاضرة

  محمد وزاني بن.ا

 االقتصاد و السكان

  محاضرة

 

 خضرة راشدي .أ
 و االعالم تقنيات

 االتصال
 محاضرة

 االثنين 

 

 
  قادة زاوي.ا  

  اجنبية لغة

  محاضرة

  محمد وزاني بن.ا

 االقتصاد و السكان

  محاضرة

 

 خضرة راشدي .ب
 و االعالم تقنيات

 االتصال
 محاضرة

  

 الثالثاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 
research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 

 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                      (الولىا الدفعة)           الثالث السداسى الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                      اليوم

 الحصة

 

 عاشور صمد عبد.أ   

 المقاولتية

 محاضرة.  ر.ق

  قادة زاوي. ا

اجنبية لغة  

محاضرة   

امال هاشم.  ا  

  االنجابية االصحة

 محاضرة

 االثنين 

 

 عاشور صمد عبد.أ   

 المقاولتية

 محاضرة.  ر.ق

  قادة زاوي. ا

اجنبية لغة  

محاضرة   

امال هاشم.  ا  

  االنجابية االصحة

 محاضرة

 الثالثاء 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 
research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                              ( الدفعة) الرابع السداسى الزمن ستعمالإ  

 

4الحصة  

16-14.30 
 

3الحصة  

14.30-13 
 

2الحصة  

12.00-00 سا10  

 

1 الحصة  

10-08.00 

 

الحصة                      اليوم  

 

عائشة عابد بن.  ا    

الماستر مذكرة كتابة تقنيات  

ملتقى   

امال هاشم.ا  

  االنجابية الصحة

ملتقى   

 اإلثنيــــن

 

 حمزة لقبج 

 المجتمع و االسرة

 ملتقى

فايزة يسعد فضيل.ا  

  التنمية و السكان

 ملتقى

 خضرة اشدي

الديمغرافية االنتقالية  

 ملتقى

 

 الثالثـــاء

 

 

 

    

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  
 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

الديمغرافيا قسم  

  2020/2120 السكان علم ليسانس        الثالث السداسي :(الثانية الدفعة)  الثانية السنة الزمن ستعمالإ

 

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                اليوم

 الحصة

 

 الهوارية درمي

 المعطيات جمع

1 الديموغرافية  
 تطبيق2ر.ق

  مساهل. ا

 و السكان جغرافيا

 الخرائط

 تطبيق2. ر.ق

 خضرة راشدي.ا

1 ديمغرافي تحليل  

 تطبيق 2.ر.ق
 

 محمد قويدري.أ

 السكان إجتماع علم

 2 العائلة و

 محاضرة 2.ر.ق

 الهوارية درمي

 المعطيات جمع

1 الديموغرافية  
 محاضرة 2ر.ق

  مساهل. ا

 الخرائط و السكان جغرافيا

  محاضرة2. ر.ق
 

 خضرة راشدي.ا

1 ديمغرافي تحليل  

  محاضرة 2.ر.ق

 

 اإلثنيــــن

 

 

 

 الطيب الوادي.أ 

 في اإلحصاء تقنيات

 1الديمغرافية

 تطبيق 2.ر.ق

 مونية الهادي عبد.أ

 الآللي اإلعالم مدخل

 في المطبق

 الديموغرافيا

 تطبيق 5.ر.ق

 الدين نور داودي

 في الرياضيات

 1 الديموغرافية

 تطبيق 2. ر.ق

 الطيب الوادي.أ

 في اإلحصاء تقنيات

 1الديمغرافية

 محاضرة 2.ر.ق
 

 مونية الهادي عبد.أ

 المطبق الآللي اإلعالم مدخل

الديموغرافيا في  

محاضرة 5.ر.ق  

 الدين نور داودي

 في الرياضيات

 1 الديموغرافية

 محاضرة 2. ر.ق

 الثالثاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  

 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220 السكان علم ليسانس لرابعا السداسي : (الثانية الدفعة)  الثانية السنة الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 300سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                اليوم

 الحصة

 

 الهوارية درمي

 المعطيات جمع

1 الديموغرافية  
 تطبيق2ر.ق

 خضرة راشدي.ا

1 ديمغرافي تحليل  

 تطبيق 2.ر.ق
 

أمال هاشم.أ  

 تطبيقات و تقنيات 
 في اإلحصاء

2الديمغرافية   
  تطبيق 2.ر.ق.    

 

 محمد قويدري.

 السكان إجتماع علم

 2 العائلة و

 محاضرة 2.ر.ق
 

 الهوارية درمي 

 المعطيات جمع

1 الديموغرافية  
 محاضرة 2ر.ق

 

 خضرة راشدي.ا

1 ديمغرافي تحليل  

  محاضرة 2.ر.ق

 

  أمال هاشم.أ

 تطبيقات و تقنيات 
 في اإلحصاء

  2 الديمغرافية
 محاضرة 2.ر.ق.

 اإلثنيــــن

 

 

 

 محمد قويدري.أ

 و السكان إجتماع علم

 2 العائلة

تطبيق 2.ر.ق  
 

 محمد بلعيدي.أ

 االمين

 السبر تقنيات

 تطبيق 2.ر.ق

 مونية الهادي عبد.أ

 الآللي اإلعالم مدخل

 في المطبق

 الديموغرافيا

تطبيق 5.ر.ق  

 الدين نور اودي د .أ

 في الرياضيات

 1 الديموغرافية

 تطبيق 2. ر.ق
  

 االمين محمد بلعيدي

 السبر تقنيات

 محاضرة 2.ر.ق
 

 مونية الهادي عبد.أ

 الآللي اإلعالم مدخل

الديموغرافيا في المطبق  

 محاضرة 5.ر.ق

 الدين نور داودي أ

 في الرياضيات

 1 الديموغرافية

 محاضرة 2. ر.ق

 الثالثاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  

 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220 السكان علم ليسانس برنامج           لخامسا السداسي : ( الثالثة الدفعة)  الثالثة السنة الزمان ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                  اليوم

 الحصة

 

محمد قويدري  

 المغرب ديمغرافية

 العربي

تطبيق 2.ر.ق  

فائزة إسعد فضيل  

 النمادج الى مدخل

 السكانية

تطبيق 2.ر.ق  

 نورالدين داودي.أ

 الديمغرافية اإلسقاطات

1 

تطبيق 2.ر.ق  

محمد قويدري  

 المغرب ديمغرافية

 العربي

محاضرة 2.ر.ق  

 بوعالم حماز.أ

2 الديمغرافية االنتقالية  

محاضرة 2.ر.ق  

فائزة إسعد فضيل  

 النمادج الى مدخل

 السكانية

محاضرة 2.ر.ق  

نورالدين داودي.أ  

1 الديمغرافية اإلسقاطات  

محاضرة 2.ر.ق  

 االربعــــاء

 الطاهر صحراوي.أ  

للهجرة الكمي التحليل  

تطبيق 2.ر.ق  

 حمزة لقبج.أ

 االحصاء مكمل

 الرياضي

 تطبيق 2.ر.ق

االمين محمد بلعيدي.ا  

التطبيقي السكان علم  

 محاضرة 2.ر.ق

 الطاهر صحراوي.أ

 الكمي التحليل

 للهجرة

 محاضرة 2.ر.ق

 حمزة لقبج .أ

الرياضي االحصاء مكمل  

محاضرة 2.ر.ق  

 الخميس

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  

 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 

 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

 

2020/1220 السكان علم ليسانس برنامج           لسادسا السداسي :( الثالثة الدفعة)  الثالثة السنة الزمان ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

-00سا13

00سا14  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                  اليوم

 الحصة

 

 الطاهر صحراوي.أ

 االعمال على التدريب 

  الميدانية

تطبيق 2.ر.ق  

  بوعالم حماز. أ

 و الديموغرافيا

 السياسات

 االجتماعية

تطبيق 2.ر.ق  

 نورالدين داودي.أ

 اإلسقاطات

 الديمغرافية

2 القطاعية  

تطبيق 2.ر.ق  

 هللا عبد بن. أ

 البحث منهجية

محاضرة 2.ر.ق  

 

 الطاهر صحراوي.أ

 االعمال على التدريب 

 الميدانية

محاضرة 2.ر.ق  

  بوعالم حماز. 

 و الديموغرافيا

االجتماعية السياسات  

محاضرة 2.ر.ق  

نورالدين داودي.أ  

 الديمغرافية اإلسقاطات

   2 القطاعية

محاضرة 2.ر.ق  

 االربعــــاء

 محمد قويدري. أ  

 العالقات و التشيخ

 االجيال بين

تطبيق. ر.ق  
 

 الطيب الوادي.أ

 المعطيات تقويم

 الناقصة

تطبيق 2.ر.ق  

  عائشة عابد بن.ا 

 الدراسة نهاية تقرير
 محمد قويدري. أ

 بين العالقات و التشيخ

 االجيال

   محاضرة. ر.ق

 الطيب الوادي.

الناقصة المعطيات تقويم  

محاضرة 2.ر.ق  

 

 الخميس

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  

 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 
research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                              (االولى الدفعة)   األول السداسى الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

-00سا13

00سا14  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                      اليوم

 الحصة

 

الهوارية دارمي.ا  

الديمغرافية المعطيات جمع  

تطبيق 1.ر.ق  

 

مساهل.أ  

 و السكان جغرافية

 المعلومات نظم

 الديموغرافية

تطبيق. 1.ر.ق  

 

 نور داودي. أ

 الدين

 التوقعات

  الديموغرافية

 تطبيق ر.ق
 

الهوارية دارمي.أ  

 المعطيات جمع

 الديمغرافية

محاضرة 1.ر.ق  
 

  مساهل.أ

 نظم و السكان جغرافية

الديموغرافية المعلومات  

محاضرة. 1.ر.ق  

 

ليلى بودية.أ  

1السبر تقنيات و طرق  

محاضرة. ر.ق  

 الدين نور داودي.أ

  الديموغرافية التوقعات

محاضرة.ر.ق  
 

  السبت

الطاهر صحراوي.أ  
  الديموغرافي التغير نظريات

تطبيق..ر.ق  

ليلى بودية.أ  

 تقنيات و طرق

1السبر  

تطبيق. ر.ق  

خضرة راشدي.أ  

 الرياضي االحصاء

 تطبيق و

 االختبارات

  االحصائية

تطبيق. ر.ق  

امال هاشم.ا  

 ديمغرافي تحليلال

1المعمق  

تطبيق 1.ر.ق  
 

الطاهر صحراوي.أ  
 التغير نظريات

 الديموغرافي

محاضرة 1.ر.ق  

  خضرة راشدي.أ

 و الرياضي االحصاء

 االختبارات تطبيق

  االحصائية

محاضرة. ر.ق  

امال هاشم. ا  

 المعمق ديمغرافي تحليلال

1 

محاضرة 1.ر.ق  

االحـــــد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  

 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 

research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 

 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

 

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                      (االولى الدفعة)           الثاني السداسى الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                      اليوم

 الحصة

 

  ليلى بودية.أ

 2 السبر تقنيات و طرق

 تطبيق1. ر.ق
 

 عابد بن .أ

 عائشة
 اجتماع علم

 السكان

 تطبيق. ر.ق

امال هاشم.  ا  

 ديمغرافي تحليلال

2 المعمق  

 تطبيق 1.ر.ق

 فتيحة هللا عبد بن. ا

 في البحث منهجية

 االجتماعية العلوم

 محاضرة. ر.ق

 عائشة عابد بن .أ
 اجتماع علم

 السكان

محاضرة.  ر.ق  

 

ليلى بودية.أ  

2السبر وتقنيات طرق  

 محاضرة 1.ر.ق

امال هاشم.  ا  

 المعمق ديمغرافي تحليلال

2 

محاضرة 1.ر.ق  

 

 السبت

 

 
 عيسى دلندا. أ 

 تقييم تقنيات

 االحتياجات

 االجتماعية

 تطبيق.1.ر.ق
 

ليلى بودية .ا  

 المطبقة الرياضيات

 الظواهر على

 الديموغرافية

 تطبيق ر.ق

 عيسى دلندا. أ

 تقييم تقنيات

االجتماعية االحتياجات  

محاضرة.1.ر.ق  

ليلى بودية .ا  

 على المطبقة الرياضيات

الديموغرافية الظواهر  

 محاضرة ر.ق

 خضرة راشدي.ا

 الحاسوبية البرامج

الديموغرافيا في المطبقة  
  

 

 االحـــــد

 

 

 

 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  

 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 
research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 

     

 

 

 



 

 الشعبيـــة الديمقراطيــة الجــزائـــرية الجمهــــــوريـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

الديمغرافيا قسم  

2020/1220   اإلجتماعية الديمغرافية مـــاستر  برنامج               الديمغرافيا قسم                      (الولىا الدفعة)           الثالث السداسى الزمن ستعمالإ  

7 الحصة  

00سا16-00سا15  

6 الحصة  

سا15 -00سا14  

  5الحصة

00سا14-00سا13  

 

4الحصة  
00سا 12-11.00 

3الحصة  
00سا11 – 00سا10  

2الحصة  
00سا10 - 00سا09  

1 الحصة  
00سا09 -08.00 

                      اليوم

 الحصة

 

 محمد بلعيدي.أ 

 االمين
 و مناهج
 و مفاهيم

 تحليل تقنيات
 الهجرة

 تطبيق.  ر.ق

 خضرة راشدي

السكانية النماذج  

 تطبيق.ر.ق

امال هاشم.  ا  

 االحصائية النمدجة

 العلوم في المطبقة

 االجتماعية

 تطبيق 1.ر.ق

 االمين محمد بلعيدي.أ
 و مفاهيم و مناهج
 الهجرة تحليل تقنيات

 محاضرة.  ر.ق

 خضرة راشدي

السكانية النماذج  

محاضرة. ر.ق  

امال هاشم.  ا  

 االحصائية النمدجة

 العلوم في المطبقة

 االجتماعية

محاضرة 1.ر.ق  

 السبت

 

 فتيحة هللا عبد بن 

 في البحث منهجية

 االجتماعية العلوم

 تطبيق.ر.ق

طيب الوادي.ا  

 المعطيات تقويم

الناقصة االحصائية  

 تطبيق ر.ق

فايزة يسعد فضيل.ا  

 االجتماعية المشاكل

 والديموغرافية
ة المعاصر  

 تطبيق ر.ق

 فتيحة هللا عبد بن. ا

 العلوم في البحث منهجية

 االجتماعية

محاضرة. ر.ق  

طيب الوادي.ا  

 المعطيات اتقويم

الناقصة االحصائية  

 الديموغرافية

 محاضرة ر.ق

فايزة يسعد فضيل.ا  

 االجتماعية المشاكل

 والديموغرافية
ة المعاصر  

محاضرة ر.ق  

 االحد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      العـــــالــي التعليـــــم وزارة

 العلمـــــــي البحــــــث و

 احمد بن محمد  2 وهران جامعة
 كلية العلوم االجتماعية

   

  

 

 
 

Ministry of Higher Education and scientific 
research 

University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Faculty of Social Sciences 
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