
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 7112/7112 :الموسم الجامعي 
 

 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 علم اجتماع حضري  1ماستر 

 

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

 18:11 -11:11 11/10/8113 األحذ: بن سعديإسماعٌل  سٌاسات المدن 11

 18:11 -11:11 11/10/8113: االثىيه لغرٌبً نسٌمة  حضري إٌكولوجٌا 18

 18:11 -11:11 11/10/8113األربعاء:  قنفود محً الدٌن  معالجة المعطٌات 11

 18:11 -11:11 12/10/8113الخميس:  بوذراع أحمد  نقد نظرٌات علم االجتماع 11

 18:11 -11:11 81/10/8113األحذ:  لغرٌبً نسٌمة  الظاهرة الحضرٌة 10

 18:11 -11:11 81/10/8113: االثىيه عرعار أوس  اقتصاد حضري 11

 18:11 -11:11 81/10/8113: األربعاء صاحبًوهٌبة  مشكالت حضرٌة 12

 :مالحظة    

 11الطابق  – 117و  111يجرى االمتحان في القاعتين 

  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 7112/7112الموسم الجامعي:  
 

 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 التخطيظ السكاوي والتىميت  1ماستر 

 

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

 18:11 -11:11 11/10/8113األحذ:  خالدي عبد الكامل  الرٌاضً اإلحصاء 11

 18:11 -11:11 11/10/8113: االثىيه مٌطاطحة عز الدٌن  التحلٌل الكمً للهجرة 18

 18:11 -11:11 11/10/8113األربعاء:  بعٌط فاتح  التوقعات الدٌموغرافٌة 11

11 
تقنٌات البحث فً العلوم 

 السكانٌة
 18:11 -11:11 12/10/8113الخميس:  بعٌط فاتح 

 18:11 -11:11 81/10/8113األحذ:  مٌمون عمرٌة  التحلٌل الدٌموغرافً المعمق 10

 18:11 -11:11 81/10/8113: االثىيه ميطاطحت عز الذيه  تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال 11

 18:11 -11:11 81/10/8113األربعاء:  دوبة سعاد  النظرٌات السكانٌة المعاصرة 12

 18:11 -11:11 81/10/8113الخميس:  قنفود محً الدٌن  علم اجتماع األسرة 13

 :مالحظة    

 11الطابق  – 117و  111يجرى االمتحان في القاعتين 



 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 7112/7112الموسم الجامعي:  
 

 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 تىظيم وعمــل 1ماستر 

 

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

 18:11 – 11:11 11/10/8113األحذ:  كمال بوقرة نماذج تنموٌة فً العالم 11

 18:11 – 11:11 11/10/8113: االثىيه عبد المؤمن فؤاد  تقنٌات البحثمنهجٌة و 18

 18:11 – 11:11 11/10/8113األربعاء:  العابد لٌندة  سوسٌولوجٌا الحركات العمالٌة 11

11 
المخاطر الصناعٌة  سوسٌولوجٌا
 والتكنولوجٌة

 18:11 – 11:11 12/10/8113الخميس:  بشتلة مختار 

 18:11 – 11:11 81/10/8113األحذ:  بوشحٌط فتٌحة  التنظٌم الحدٌث للمؤسسة 10

 18:11 – 11:11 81/10/8113: االثىيه قارح سماح  أرغونومٌا 11

 18:11 – 11:11 81/10/8113األربعاء:  زغٌنة نوال  القٌادة واالتصال 12

 :مالحظة    

 711المدرج رقم يجرى االمتحان في 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 7112/7112الموسم الجامعي:  
 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 سىت ثاويت علم اجتماع

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

 11:11 – 18:11 11/10/8113األحذ:  صاحبً وهٌبة  نظرٌات سوسٌولوجٌة حدٌثة 11

 11:11 – 18:11 11/10/8113: االثىيه ٌمٌنة نزار العمل االجتماعً 18

 11:11 – 18:11 11/10/8113األربعاء:  كلثوم بٌبٌمون التغٌر االجتماعً 11

 11:11 – 18:11 12/10/8113الخميس: قادرة بشٌر  علم النفس االجتماعً 11

 11:11 – 18:11 81/10/8113األحذ:  لغوٌل سمٌرة  البحث فً علم االجتماع منهجٌة 10

 11:11 – 18:11 81/10/8113: االثىيه دمحم خشمون جتماعٌةاالحركات ال 11

 11:11 – 18:11 81/10/8113األربعاء:  مولود سعادة علم اجتماع الفن 12

 في القاعات يجرى االمتحان                     مالحظة: 

 117-111 11الفوج 
 113-111 11الفوج 
 113-111 11الفوج 

 711المدرج رقم  13+ الفوج  13+ الفوج  17الفوج 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 7112/7112الموسم الجامعي:  
 

 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 علم االجتماع اوحراف وجريمت 1ماستر 

 

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

11 
السوسٌولوجٌة  نظرٌاتال

 لالنحراف والجرٌمة
 18:11 – 11:11 11/10/8113األحذ:  بٌبٌمون كلثوم 

 18:11 – 11:11 11/10/8113: االثىيه عوفً مصطفى  اتصال 18

 18:11 – 11:11 11/10/8113األربعاء:  بن بوعزٌزآسٌا  عام قانون جزائً 11

 18:11 – 11:11 12/10/8113الخميس:  مازوز بركو  علم الضحاٌا 11

 18:11 – 11:11 81/10/8113األحذ:  حروشرابح  البحث منهجٌة 10

 18:11 – 11:11 81/10/8113: االثىيه ثابت علي  علم العقاب 11

 18:11 – 11:11 81/10/8113األربعاء:  أعراب حكٌم  اإلجرامعلم  12

 :مالحظة    

  711المدرج رقم يجرى االمتحان في 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 7112/7112الموسم الجامعي:  
 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 سىت ثالثت علم االجتماع

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

 18:11 – 11:11 11/10/8113األحذ:  نوال زغٌنة سوسٌولوجٌا الهجرة 11

 18:11 – 11:11 11/10/8113: االثىيه حكٌم أعراب والمجتمع المخدرات 18

 18:11 – 11:11 11/10/8113األربعاء: بوشحٌط فتٌحة علم اجتماع المؤسسات 11

 18:11 – 11:11 12/10/8113الخميس: فؤادعبد المؤمن  التحقٌق المٌدانً 11

 18:11 – 11:11 81/10/8113األحذ:  كمال بوقرة المخاطر علم اجتماع 10

 18:11 – 11:11 81/10/8113: االثىيه مريم يحياوي ا الرابط االجتماعًسوسٌولوجٌ 11

12 
الوطن وقضاٌا جتماع االعلم 

 العربً
 18:11 – 11:11 81/10/8113األربعاء:  لٌلى زروال

 في القاعات يجرى االمتحانمالحظة:                      

 117-111 11الفوج 
 113-111 17الفوج 
 113-111 11الفوج 
 317-311 13الفوج 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 والديموغرافياقسم علم االجتماع 
 7112/7112الموسم الجامعي:  
 

 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 علم السكانالسىت الثالثت 

 

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

 18:11 – 11:11 11/10/8113األحذ:  العكروف علً  تقوٌم المعطٌات الناقصة 11

 18:11 – 11:11 11/10/8113: االثىيه بوقرة بلقاسم  منهجٌة البحث 18

 18:11 – 11:11 11/10/8113األربعاء: بغزة عادل  اإلسقاطات الدٌموغرافٌة 11

11 
السكان  -سكان العالم العربً

 والبٌئة
عبد الكامل 

 خالدي 
 18:11 – 11:11 12/10/8113الخميس:

 18:11 – 11:11 81/10/8113األحذ:  بغزة عادل  مخاطر المخدرات 10

صالح الذيه  والعالقات بٌن األجٌال التشٌخ 11

 عمراوي 
 18:11 – 11:11 81/10/8113: االثىيه

 18:11 – 11:11 81/10/8113األربعاء: العكروفعلً  التدرٌب على األعمال المٌدانٌة 12

صالح الدٌن  دٌموغرافٌا الجرٌمة 13
 عمراوي

 18:11 – 11:11 81/10/8113الخميس:

 :مالحظة    

 711المدرج رقم يجرى االمتحان في 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديموغرافيا
 7112/7112الموسم الجامعي:  

 

 الذورة العاديت -الثاوي امتحان السذاسي بروامج 

 علم السكان الثاويتالسىت 
 

 التوقيت التاريخ أستار المادة المادة الرقم

  11:11 – 18:11 11/10/8113األحذ:  حسٌبة عاٌش تحلٌل دٌموغرافً 11

  11:11 – 18:11 11/10/8113: االثىيه إكرام عٌسانً السكان والتنمٌة المستدامة 18

11 
الرٌاضٌات المطبقة فً 

 الدٌموغرافٌا
  11:11 – 18:11 11/10/8113األربعاء: عادل بغزة

  11:11 – 18:11 12/10/8113الخميس: عبد الكامل خالدي علم اجتماع السكان والعائلة 11

صالح الدٌن  تقنٌات السبر 10
 عمراوي

  11:11 – 18:11 81/10/8113األحذ: 

  11:11 – 18:11 81/10/8113: االثىيه حسيبت عايش جمع المعطٌات الدٌموغرافٌة 11

12 
التخطٌط العائلً والصحة 

 اإلنجابٌة
  11:11 – 18:11 81/10/8113األربعاء: علً العكروف

13 
تقنٌات وتطبٌقات اإلحصاء 

 فً الدٌموغرافٌا
  11:11 – 18:11 81/10/8113الخميس: سعاد دوبة

 :مالحظة    

 317 – 311يجرى االمتحان في القاعتين 
 


