
 وزارج انرؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً
 الحاج لخضر -10خايؼح تاذُح 

 كهٍح انؼهىو اإلَطاٍَح واالخرًاػٍح 
 قطى ػهى االخرًاع وانذًٌىغرافٍا                                             

 8102 – 7102انًىضى اندايؼً 
 

 هطذاضً األول ناالضرذراكً  اليرحاٌاترَايح 

 

 الثانٌة علم االجتماعالسنة 
 

 القاعة التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم
 710المدرج  01:11 -12:81 01/10/7101 بوشحيط فتيحة منهجية البحث في  علم االجتماع 01

 710المدرج  08:11 -01:81 01/10/7101 بيبيمون كلثوم التغير االجتماعي 02

 710المدرج  00:11 -08:81 01/10/7101 ليندةالعابد  المشكالت االجتماعية 03

 710المدرج  01:11 -12:81 01/10/7101 فوزي مشنان تاريخ الجزائر المعاصر 04

 710المدرج  08:11 -01:81 01/10/7101 صاحبي وهيبة النظرية السوسيولوجية الحديثة 05

 710المدرج  00:11 -08:81 01/10/7101 سعادة مولود القضايا الدولية الراهنة 06

 710المدرج  01:11 -12:81 71/10/7101 خشمون دمحم ميادين علم االجتماع 07

 

 نطُح انثاٍَح ػهى انطكاٌا
 

 انقاػح  انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 813 01.11 -11:01 01/10/7101 بوحفنة خٌر الدٌن الدٌموغرافٌا فً اآللً االعالم إلى مدخل 01
 813 07:11 -01:01 01/10/7101 عاٌش حسٌبة خًغ انًؼطٍاخ انذًٌىغرافٍح يحاضرج 02
 813 00:11 -07:01 01/10/7101 مٌمون عمرٌة السكانٌة والسٌاسات النظرٌات 03
 813 01:11 -11:01 01/10/7101 العكروف علً والخرائط السكان جغرافٌا 04
 813 07:11 -01:01 01/10/7101 عبد الكامل خالدي علم اجتماع السكان والعائلة 05
 813 00:11 -07:01 01/10/7101 دوبة سعاد الدٌموغرافٌا فً االحصاء وتطبٌقات تقنٌات 06
 813 01:11 -11:01 71/10/7101 خانذي ػثذ انكايم األوبئة وعلم البشرٌة الفٌزٌولوجٌة 12
 813 07:11 -01:01 71/110/7101 بغزة عادل الدٌموغرافٌا فً المطبقة الرٌاضٌات 11
 813 00:11 -07:01 71/10/7101 عاٌش حسٌبة دٌموغرافً تحلٌل 11

 

 

 



 وزارج انرؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً
 الحاج لخضر -0خايؼح تاذُح 

 كهٍح انؼهىو اإلَطاٍَح واالخرًاػٍح 
                                              قطى ػهى االخرًاع وانذًٌىغرافٍا

 8102 – 7102انًىضى اندايؼً 
 

 االضرذراكً نهطذاضً األول  اليرحاٌاترَايح 

 

 السنة الثالثة علم االجتماع
 

 القاعة التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم
 010+017+010 01:11 -12:81 01/10/7101 زغينة نوال انذراضاخ انًؤضطح فً ػهى االخرًاع 01

 010+017+010 08.11 -01:81 01/10/7101 أعراب حكيم انحىكًح  وأخالقٍاخ انًهُح 02

 010+017+010 00:11 -08:81 01/10/7101 بوشحيط فتيحة 0 المؤسسات اجتماع علم 03

 010+017+010 01:11 -12:81 01/10/7101 عبد المومن فؤاد االجتماعً البحث على التدرٌب ملتقى 04

 010+017+010 08:11 -01:81 01/10/7101 بيبيمون كلثوم انُظرٌاخ انًؼاصرج فً ػهى االخرًاع 05

 010+017+010 00:11 -08:81 01/10/7101 لعرج يوسف ذحهٍم ويؼاندح انًؼطٍاخ االخرًاػٍح 06

 010+017+010 01:11 -12:81 71/10/7101 يحياوي مريم 0انراتط االخرًاػً ضىضٍىنىخٍا 07

 00:11 -08:81 71/10/7101 عوفي مصطفى اإلنسان لحقوق اجتماعً تحلٌل 12
 710م       7+ ف 0ف

    010 +017    0ف

    010 +010    0ف

 

وليس  متحان السداسي اوأول نسان" يعتبر إعادة برمجة لالاال لحقوق اجتماعي تحليلمقياس "مالحظة: 

 .كيابامتحان استدر

 ػهى انطكاٌ انثحانثنطُح ا
 

 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 810 01:11 -12:81 01/10/7101 بغزة عادل انرحهٍم انكًً نههدرج 01
 810 08:11 -01:81 01/10/7101 حفاظ الطاهر اقرصاد انطكاٌ 02
 810 00:11 -08:81 01/10/7101 دوبة سعاد يذخم إنى انًُارج انطكاٍَح 03
 810 01:11 -12:81 01/10/7101 مطاطحة عز الدٌن المهنة وأخالقٌات الراشد الحكم 04
 810 08:11 -01:81 01/10/7101 بغزة عادل 0 حانذًٌىغرافٍ ضقاااخاال 05
 810 00:11 -08:81 01/10/7101 حفاظ الطاهر االَرقانٍح انذًٌىغرافٍح 06
 810 01:11 -12:81 71/10/7101 دوبة سعاد يكًم اإلحصاء انرٌاضً 12
 810 08:11 -01:81 71/10/7101 عمراوي صالح الدٌن انًشاكم انذًٌىغرافٍح انًؼاصرج 11

 



 وزارج انرؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً

 انحاج نخضر -1خايؼح تاذُح 

 كهٍح انؼهىو اإلَطاٍَح واالخرًاػٍح 

                                           قطى ػهى االخرًاع وانذًٌىغرافٍا

 2012/2012انًىضى اندايؼً  
 

 االضرذراكً نهطذاضً األول  اليرحاٌاترَايح 

 
 ذُظٍى وػًم 7ياضرر 

 
 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 813 01:11 -12:81 01/10/7101 زروال لٌلى ضٍاضاخ انرشغٍم 01
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 عبد المومن فؤاد االخرًاػً انقٍاش 02
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 ٌحٌاوي مرٌم ػالقاخ  انؼًماألفراد وإدارج  03
 813 01:11 -12:81 01/10/7101 أعراب حكٌم مذشرٌؼاخ انؼً 04
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 براهمً صباح أًَاا اإلدارج انحذٌثح نهًؤضطاخ 05
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 زغٌنة نوال انرذرٌة ػهى انثحث انؼهًً فً ػهح انرُظٍى وانؼًم 06
 813 01:11 -12:81 71/10/7101 العابد لٌندة و. خ. نهًؤضطاخ انصغٍرج وانًرىضطح 12

 

 انطكاٌ وانرًٍُح 7ياضرر 
 

 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 813 01:11 -12:81 01/10/7101 بعٌط فاتح انصحح وانطكاٌ 01
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 حفاظ الطاهر يهرقى انرذرٌة 02
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 العمراوي صالح الدٌن دًٌغرافٍح انىاٍ انؼرتً 03
 813 01:11 -12:81 01/10/7101 مطاطحة عز الدٌن ذحهٍم انرًٍُح 04
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 نزار ٌمٌنة انفقرانرًٍُح انثشرٌح و 05
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 العكروف علً انرىقؼاخ انذًٌىغرافٍح 06
 813 01:11 -12:81 71/10/7101 مطاطحة عز الدٌن واالقرصادٌح رًاػٍحذحهٍم االحرٍاخاخ االخ 12
 813 08:11 -01:81 71/10/7101 حفاظ الطاهر واالقرصادي نهؼىنًح رًاػًانرحهٍم االخ 11

 

 

 

 

 



 وزارج انرؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً

 انحاج نخضر -1خايؼح تاذُح 

 كهٍح انؼهىو اإلَطاٍَح واالخرًاػٍح 

 قطى ػهى االخرًاع وانذًٌىغرافٍا                                          

 2012/2012انًىضى اندايؼً  
 

 االضرذراكً نهطذاضً األول  اليرحاٌاترَايح 

 

 ػائهً 7ياضرر 
 

 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 813 01:11 -12:81 01/10/7101 بن ساهل لخضر ضٍاضاخ انصحح اإلَداتٍح 01
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 دمحم خشمون اقرصادٌاخ األضرج 02
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 ثابت علً انًشاكم األضرٌح 03
 813 01:11 -12:81 01/10/7101 الحكٌم عبد بعطوش بن.أ ٌةج فً انحٍاج األضرأانًر 04
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 عوفً مصطفى قاَىٌ األضرج 05
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 قنفود محً الدٌن انطفم فً انحٍاج األضرٌح 06
 813 01:11 -12:81 71/10/7101 درٌد فطٌمة يهرقى انرذرٌة 12

 

 

 ػهى االخرًاع انحضري 7ياضرر 
 

 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 813 01:11 -12:81 01/10/7101 بن السعدي اسماعٌل حضرٌح  ضٍاضاخ 01
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 بوقرة كمال ذارٌخ  حضرٌح 02
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 بوكرشة رشٌد وانظىاهر انحضرٌح انىاقغ 03
 813 01:11 -12:81 01/10/7101 بلقاسم بوقرة ثيهرقى انرذرٌة ػهى انثح 04
 813 08:11 -01:81 01/10/7101 لغرٌبً نسٌمة يذٌُح –انطكاٍَح: رٌف  انحركح 05
 813 00:11 -08:81 01/10/7101 أحمد بوذراع ذحهٍم ضىضٍى دًٌىغرافً نطكاٌ انًذٌُح 06
 813 01:11 -12:81 71/10/7101 بن السعدي اسماعٌل خغرافٍح حضرٌح 12

 

 

 

 



      زارج انرؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً

 انحاج نخضر -1خايؼح تاذُح 

 كهٍح انؼهىو اإلَطاٍَح واالخرًاػٍح 

                                           قطى ػهى االخرًاع وانذًٌىغرافٍا

 2012/2012انًىضى اندايؼً  
 

 االضرذراكً نهطذاضً األول  اليرحاٌاترَايح 
 

 انرخطٍط انطكاًَ وانرًٍُح 1ياضرر 

 
 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 010 01:11 -12:81 01/10/7101 مٌمون عمرٌة انرحهٍم انذًٌىغرافً انًؼًق 01
 010 08:11 -01:81 01/10/7101 حفاظ الطاهر ذقٍُاخ انثحث 02
 010 00:11 -08:81 01/10/7101 عاٌش حسٌبة ذخطٍط انطٍاضاخ انطكاٍَح 03
 010 01:11 -12:81 01/10/7101 مٌمون عمرٌة انرٌاضٍاخ انًطثقح ػهى انظىاهر 04
 010 08:11 -01:81 01/10/7101 بعٌط فاتح ذقىٌى انًؼطٍاخ اإلحصائٍح انُاقصح 05
 010 00:11 -08:81 01/10/7101 خالدي عبد الكامل 1االحصاء انرٌاضً  06
 010 01:11 -12:81 71/10/7101 العمراوي صالح الدٌن واندسائر خغرافٍح ضكاٌ انًغرب انؼرتً 12
 010 08:11 -01:81 71/10/7101 بعٌط فاتح 1انرىقؼاخ انذًٌىغرافٍح 11

 

 ػهى االخرًاع ذُظٍى وػًم 0ياضرر 
 

 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 010 01:11 -12:81 01/10/7101 زروال لٌلى َظرٌاخ انرُظٍى 01
 010 08:11 -01:81 01/10/7101 كمال بوقرة يذخم إنى ػهى اخرًاع انرُظٍى 02
 010 00:11 -08:81 01/10/7101 بوكرشة رشٌد ػهى انُفص االخرًاػً نهؼًم 03
 010 01:11 -12:81 01/10/7101 بلمرداسً ٌامن إحصاء إضرذالنً 04
 010 08:11 -01:81 01/10/7101 نزار ٌمٌنة يدرًغ انًؼرفح 05
 010 00:11 -08:81 01/10/7101 ٌحٌاوي مرٌم ذًٍُح انًىارد انثشرٌح 06
 010 01:11 -12:81 71/10/7101 عبد المومن فؤاد 0ذقٍُاخ انثحث  12
 010 08:11 -01:81 71/10/7101 خشمون دمحم أَثرتىنىخٍح إقرصادٌح 11

 

 

 



 وزارج انرؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً

 انحاج نخضر -1خايؼح تاذُح 

 كهٍح انؼهىو اإلَطاٍَح واالخرًاػٍح 

                                           قطى ػهى االخرًاع وانذًٌىغرافٍا

 2012/2012انًىضى اندايؼً  
 

 االضرذراكً نهطذاضً األول  اليرحاٌاترَايح 

 

 ػهى االخرًاع انحضري 0ياضرر 
 

 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

 018 01:11 -12:81 01/10/7101 بن السعدي اسماعٌل انطٍاضاخ انحضرٌح 01
 018 08:11 -01:81 01/10/7101 عرعار آنس إقرصاد حضري 02
 018 00:11 -08:81 01/10/7101 لغرٌبً نسٌمة انظاهرج انحضرٌح 03
 018 01:11 -12:81 01/10/7101 بوذراع  أحمد ػهى االخرًاع انحضرييذخم إنى  04
 018 08:11 -01:81 01/10/7101 دباش الدراجً انطًٍائٍح انثٍاٍَح 05
 018 00:11 -08:81 01/10/7101 قنفود محً الدٌن يُهدٍح 06
 018 01:11 -12:81 71/10/7101 بشتلة مختار يذخم نهرًٍُح 12
 018 08:11 -01:81 71/10/7101 بن السعدي اسماعٌل ذرتص يٍذاًَ 11

 

 

 ػهى االخرًاع  إَحراف وخرًٌح 0ياضرر 
 

 انقاػح انرىقٍد انرارٌخ أضرار انًادج انًادج انرقى

01 
انُظرٌاخ انطىضٍىنىخٍح نإلَحراف 

 واندرًٌح
 018 01:11 -12:81 01/10/7101 بٌبٌمون كلثوم

 018 08:11 -01:81 01/10/7101 هامل سمٌرة ػهى انُفص اندُائً 02
 018 00:11 -08:81 01/10/7101 أعراب حكٌم ػهى اإلخراو 03
 018 01:11 -12:81 01/10/7101 مزوز بركو ػهى انضحاٌا 04
 018 08:11 -01:81 01/10/7101 حروش رابح يُهدٍح انثحث 05
 018 00:11 -08:81 01/10/7101 ثابت علً ػهى انؼقاب 06
 018 01:11 -12:81 71/10/7101 عوفً مصطفى انطٍاضح اندُائٍح 12
 018 08:11 -01:81 71/10/7101 لونانسة رمضان اإلحصاء اندُائً 11

 


