
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج االسرذراكٍح - انثاًَايرذاٌ انسذاسً ترَايج 

  ػهى اجرًاع دضري 1ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 تٍ انسؼذي سًاػٍم سٍاساخ انًذٌ 01

 01/07/2019 : االثنين

08:30-10:00 

 11:30-10:00 نغرٌثً َسًٍح انظاهرج انذضرٌح 02

 نغرٌثً َسًٍح اٌكىنىجٍا دضرٌح 03

 02/07/2019 :الثالثاء

08:30-10:00 

04 
ذذهٍم َقذي ٌ أ ػهى االجرًاع 

 انذضري
 11:30-10:00 تىرراع أدًذ

 ػرػار آَس اقرصاد دضري 05

 03/07/2019 :األربعاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00 صادثً وهٍثح انًطكالخ انذضرٌح 06

 10:00-08:30 04/07/2019: الخميس تٍ ساهم نخضر يؼانجح انًؼطٍاخ  07

 :مالحظة    

 301يجرى االمتحان في القاعة 
  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج االسرذراكٍح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

  انرخطٍظ انسكاًَ وانرًٍُح 1ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 يطاطذح ػس انذٌٍ  فً انؼهىو انسكاٍَحذقٍُاخ انثذث 01

 01/07/2019 : االثنين

08:30-10:00 

 11:30-10:00  ػًرٌحيًٍىٌ انرذهٍم انذًٌىغرافً انًؼًق 02

 يذً انذٌٍ قُفىد ػهى اجرًاع األسرج 03

 02/07/2019 :الثالثاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00 تغسج ػادل يُاهج، يفاهٍى وذقٍُاخ ذذهٍم انهجرج 04

 دوتح سؼاد انُظرٌاخ انسكاٍَح انًؼاصرج 05

 03/07/2019 :األربعاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00 تغسج ػادل انرىقؼاخ انذًٌىغرافٍح 06

 10:00-08:30 04/07/2019: الخميس خانذي ػثذ انكايم انرٌاضً  اإلدصاء 07

 :   مالحظة    

302يجرى االمتحان في القاعة 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج االسرذراكٍح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

  ػهى اجرًاع ذُظٍى وػًــم 1ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 مكسح لويزة نماذج تنموية في العالم 01

 01/07/2019 : االثنين

08:30-10:00 

02 
سوسيولوجيا المخاطر الصناعية 

 والتكنولوجية
 11:30-10:00 بشتلة مختار

 عبد المومن فؤاد تقنيات البحث منهجية و 03

 02/07/2019 :الثالثاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00 زغينة نوال القيادة واالتصال المؤسساتي 04

 العابد ليندة سوسيولوجيا الحركات العمالية 05

 03/07/2019 :األربعاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00 بوشحيط فتيحة التنظيم الحديث للمؤسسة 06

 قارح سماح األرغونوميا  07

 04/07/2019: الخميس

08:30-10:00 

 11:30-10:00 يامن مرداسي إحصاء إستداللي 08

 :  مالحظة    

 يجرى االمتحان في القاعات
 303 01الفوج 
 304 02الفوج 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج االسرذراكٍح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

  ػهى االجرًاع اَذراف وجرًٌح1ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

01 
انُظرٌاخ انسىسٍىنىجٍح 

 نإلَذراف وانجرًٌح
  كهثىوتٍثًٍىٌ

 01/07/2019 : االثنين

08:30-10:00 

 11:30-10:00  تركىيسوز ػهى انضذاٌا 02

  يصطفىػىفً االذصال 03

 02/07/2019 :الثالثاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00 ػًراوي صالح انذٌٍ اإلدصاء انجُائً 04

 زرفاوي انقاَىٌ انجسائً انؼاو 05

 03/07/2019 :األربعاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00  دكٍىأػراب ػهى اإلجراو 06

  ػهًثاتد ػهى انؼقاب 07

 04/07/2019: الخميس

08:30-10:00 

 11:30-10:00  راتخدروشيُهجٍح انثذث  08

 :   مالحظة    

 305يجرى االمتحان في القاعة 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                 
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج االسرذراكٍح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

 سُح ثاٍَح ػهى اجرًاع

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 زروال نٍهى االجتماعي التغير 01

 01/07/2019 : االثنين

11:30-13:00 

 14:30-13:00 سؼادج يىنىد ػهى اجرًاع انفٍ 02

 قادرج تطٍر علم النفس االجتماعي 03

 02/07/2019 :الثالثاء

11:30-13:00 

 14:30-13:00 خطًىٌ يذًذ الحركات االجتماعية 04

 صادثً وهٍثح انُظرٌح انسىسٍىنىجٍح  انذذٌثح 05

 03/07/2019 :األربعاء

11:30-13:00 

 14:30-13:00 نغىٌم سًٍرج يُهجٍح انثذث فً ػهى االجرًاع 06

 11:30-10:00 04/07/2019: الخميس قارح سماح العمل االجتماعي 07

 القاعات يجرى االمتحان في:                  مالحظة
 

 القاعات المخصصة ليوم الخميس القاعات المخصصة أليام االثنين الثالثاء األربعاء الفوج

 301 301 02الفوج  + 01الفوج 

 302 302 04الفوج + 03الفوج  

 201المدرج  303 06الفوج  + 05الفوج 

 201المدرج  304   08الفوج  + 07الفوج 

 201المدرج  305 طمبة الديون



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج االسرذراكٍح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج  

 سُح ثانثح ػهى االجرًاع

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 تىقرج كًال علم اجتماع المخاطر  01

 01/07/2019 : االثنين
08:30-10:00 

 11:30-10:00 زروال ليلى علم االجتماع وقضايا الوطن العربي 02

 زغٍُح َىال سىسٍىنىجٍا انهجرج 03

 02/07/2019 :الثالثاء
08:30-10:00 

 11:30-10:00 ػثذ انًىيٍ فؤاد تحقيق ميداني 04

 تىضذٍظ فرٍذح ػهى اجرًاع انًؤسساخ  05

 03/07/2019 :األربعاء
08:30-10:00 

 11:30-10:00 ٌذٍاوي يرٌى سىسٍىنىجٍا انراتظ االجرًاػً 06

 10:00-08:30 04/07/2019: الخميس أػراب دكٍى انًخذراخ وانًجرًغ 07

 :                      مالحظة

 201يجرى االمتحان في المدرج 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج االسرذراكٍح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

 انسُح انثانثح ػهى انسكاٌ

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 ػًراوي صالح انذٌٍ انرطٍخ وانؼالقاخ تٍٍ األجٍال 01

 01/07/2019 : االثنين

11:30-13:00 

 14:30-13:00 يطاطذح ػس انذٌٍ دًٌىغرافٍا انجرًٌح 02

 تغسج ػادل  ج انذًٌىغرافًاإلسقاطاخ 03

 02/07/2019 :الثالثاء

11:30-13:00 

 14:30-13:00 هماش ساعد منهجية  04

 هًاش ساػذ السكان والبيئة 05

 03/07/2019 :األربعاء

11:30-13:00 

 14:30-13:00 ػاٌص دسٍثح مخاطر المخدرات 06

 نؼكروف ػهً التدريب على األعمال الميدانية 07

 04/07/2019: الخميس

08:30-10:00 

 11:30-10:00 نؼكروف ػهً ذقىٌى انًؼطٍاخ انُاقصح 08

 يجرى االمتحان في القاعات:     مالحظة    
 القاعات المخصصة ليوم الخميس القاعات المخصصة أليام االثنين الثالثاء األربعاء

306 401 

                           



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                        

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 

 انذورج االسرذراكٍح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

  ػهى انسكاٌانثاٍَحانسُح 
 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 يًٍىٌ ػًرٌح ذقٍُاخ انسثر 01

 01/07/2019 :االثنين

08:30-10:00 

 11:30-10:00 صالح انذٌٍ انؼًراوي  الديموغرافية المعطيات جمع 02

 عايش حسيبة تحليل ديموغرافي  03

 02/07/2019:الثالثاء

08:30-10:00 

 11:30-10:00 عايش حسيبة السكان والتنمية  04

 نؼكروف  ػهً انرخطٍظ انؼائهً وانصذح 05

 03/07/2019:األربعاء

08:30-10:00 

06 
ذقٍُاخ وذطثٍقاخ االدصاء فً 

 انذًٌىغرافٍا
 11:30-10:00 دوبة سعاد

 ٌايٍ تهًرداسً الديموغرافيا في المطبقة الرياضيات 07

 04/07/2019:الخميس

08:30-10:00 

 11:30-10:00 خانذي ػثذ انكايم ػهى اجرًاع انسكاٌ وانؼائهح 08

 :مالحظة    

 306يجرى االمتحان في القاعة 
  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي      

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 االسرذراكٍحانذورج - ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

  ػهى االجرًاع اَذراف وجرًٌح2ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 10:00- 08:30 01/07/2019: االثنين كهثىو تٍثًٍىٌ يهرقٍاخ وورضاخ 01

 305يجرى االمتحان في القاعة :                     مالحظة
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج انؼادٌح - انثاًَايرذاٌ انسذاسً ترَايج 

  ػهى اجرًاع دضري 2ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 10:00-08:30 02/07/2019: الثالثاء أدًذ تىرراع يهرقى انرذرٌة ػهى انثذث 01

 301يجرى االمتحان في القاعة :    مالحظة

  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج انؼادٌح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

  انرخطٍظ انسكاًَ وانرًٍُح 2ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 10:00-08:30 03/07/2019: األربعاء تؼٍظ فاذخ يهرقى انرذرٌة ػهى انثذث 01

 11:30-10:00 03/07/2019: األربعاء دفاظ انطاهر انًرافقح 02

 302يجرى االمتحان في القاعة :  مالحظة
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي   
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة      

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورج انؼادٌح- ايرذاٌ انسذاسً انثاًَ ترَايج 

  ػهى اجرًاع ذُظٍى وػًــم 2ياسرر 

 انرىقٍد انرارٌخ أسرار انًادج انًادج انرقى

 10:00-08:30 04/07/2019: الخميس خطًىٌ يذًذ يهرقى انرذرٌة ػهى انثذث 01

 304 القاعة يجرى االمتحان في:   مالحظة


