
 

 

 

 

 

 

 

 

 االثنين
21/05/8201  

 األحد
20/05/8201  

 الخميس

17/05/8201  

 األربعاء
16/05/8201  

 الثالثاء
15/05/8201  

 االثنين
14/05/8201  

 األحد
13/05/8201  

 

الريضيات   
المطبقة في 
 الديموغرافيا

مخضار–أ   

تقنيات و تطبيقات 
 اإلحصاء

مرتاضأ -  

 تقنيات السبر
مرتاض –أ   

جمع المعطيات 
 الديموغرافية

أ بوترفاس-  

التحليل 

 2الديموغرافي
-قطاري -أ    

 

12 :30 h 11  : 00  h 

 

معالجة وتحليل   

 SPSSالبيانات 
سيدي يخلفأ -  

السكان و التنمية 
 المستدامة

 أ زناسني -

 

 لغة أجنبية
أ بوترفاس-مح  

علم اجتماع 
 و العائلة السكان

 -غفور -أ 

 

التخطيط العائلي 
 والصحة االنجابية

 -لعشيشي-أ  

 

 

14 :30 h 13  : 00  h 

 

 

 

 

 قسم العلوم االجتماعية

الديموغرافياشعبة   

 

 

 

 

 ديمغرافيا السنة الثانية

الرابع السداسي  

.29القاعة رقم.  

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  

 العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعيةكلية

 2018-2017للسنة الجامعية  االمتحاناتجدول 

http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=573&tbm=isch&tbnid=XXmncbCvFc1eaM:&imgrefurl=http://whatisdevelopment.net/&docid=P8G9JFxHu91kfM&imgurl=http://whatisdevelopment.net/develop2.gif&w=250&h=234&ei=gnDeT96dMs_EswbeltXpDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=502&vpy=143&dur=6224&hovh=187&hovw=200&tx=134&ty=96&sig=102563241974272768538&page=1&tbnh=119&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االثنين
21/05/2018  

 األحد
20/05/2018  

 الخميس

17/05/2018  

 األربعاء
16/05/2018  

 الثالثاء
15/05/2018  

 االثنين
14/05/2018  

 األحد
13/05/2018  

 

التدريب على   
 األعمال الميدانية

 أ.معمر

 منهجية البحث
أ -مح  

 أ. معمر

 

االسقاطات 
2الديموغرافية  

 
أ. قطاري   

 

الديموغرافيا و 
السياسات 
 االجتماعية

أ بوترفاس-  

تقويم المعطيات 
 الناقصة
 أ. طويل

 

12 :30 h 11  : 00  h 

 

 السكان و البيئة   
 

بولحيةأ.   

2لغة أجنبية   
 

أ بوترفاس-مح  
 

 

مخاطر 
 المخدرات
 أ غافور

و العالقات  التشيخ
 بين األجيال
 أ. لعشيشي

 

 

14 :30 h 13  : 00  h 

 

 قسم العلوم االجتماعية

 شعبة الديموغرافيا

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  

 العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعيةكلية

 2018-2017للسنة الجامعية  االمتحاناتجدول 

 السنة الثالثة ديمغرافيا

السادس السداسي  

.30. القاعة  

http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=573&tbm=isch&tbnid=XXmncbCvFc1eaM:&imgrefurl=http://whatisdevelopment.net/&docid=P8G9JFxHu91kfM&imgurl=http://whatisdevelopment.net/develop2.gif&w=250&h=234&ei=gnDeT96dMs_EswbeltXpDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=502&vpy=143&dur=6224&hovh=187&hovw=200&tx=134&ty=96&sig=102563241974272768538&page=1&tbnh=119&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االثنين
21/05/2018  

 األحد
20/05/2018  

 الخميس

17/05/2018  

 األربعاء
16/05/2018  

 الثالثاء
15/05/2018  

 االثنين
14/05/2018  

 األحد
13/05/2018  

 

منهجية البحث في    
العلوم االجتماعية 

1 
أ.زناسني-  

الرياضيات 
المطبقة على 

الظواهر 
 الديموغرافية

أ.مخضار-  

 التحليل
 الديموغرافي

 2 المعمق
 أ.حمزة شريف-

طرق وتقنيات 
 2السبر 

 أ.بوعسرية-

 

 

12 :30 h 11  : 00  h 

 

2لغة أجنبية      
 

 معمرأ -

 

تقنيات تقييم 
االحتياجات 
االجتماعية 
 األساسية

أ.حمزة شريف-  

علم اجتماع 
 السكان

زناسنيأ.-  

البرامج 
الحاسوبية 
المطبقة في 
 الديموغرافيا

 أ.لعشيشي-

 

 

14 :30 h 13  : 00  h 

 

أولى مـاستر السنة  

 السداسي الثاني

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .28القاعة رقم
تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  

 العلوم االجتماعيةالعلوم اإلنسانية و كلية

 2018-2017للسنة الجامعية  االمتحاناتجدول 

 قسم العلوم االجتماعية

 شعبة الديموغرافيا

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=573&tbm=isch&tbnid=XXmncbCvFc1eaM:&imgrefurl=http://whatisdevelopment.net/&docid=P8G9JFxHu91kfM&imgurl=http://whatisdevelopment.net/develop2.gif&w=250&h=234&ei=gnDeT96dMs_EswbeltXpDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=502&vpy=143&dur=6224&hovh=187&hovw=200&tx=134&ty=96&sig=102563241974272768538&page=1&tbnh=119&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77

