
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

  ػهى اجخًاع دضري 1ياضخر 

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

 12:00-10:30 09/06/2019: األحد بٍ انطؼذي ضًاػٍم ضٍاضاث انًذٌ 01

 12:00-10:30 10/06/2019: االثنين ػرػار آَص اقخصاد دضري 02

 12:00-10:30 12/06/2019: األربعاء نغرٌبً َطًٍت اٌكىنىجٍا دضرٌت 03

 12:00-10:30 13/06/2019: الخميس بٍ انطؼذي ضًاػٍم حربص يٍذاًَ 04

05 
حذهٍم َقذي ٌ أ ػهى االجخًاع 

 انذضري
 12:00-10:30 16/06/2019: األحد بىرراع أدًذ

 12:00-10:30 17/06/2019: االثنين نغرٌبً َطًٍت انظاهرة انذضرٌت 06

 12:00-10:30 19/06/2019: األربعاء صادبً وهٍبت انًػكالث انذضرٌت 07

 12:00-10:30 20/06/2019: الخميس بٍ ضاهم نخضر يؼانجت انًؼطٍاث  08

 :مالحظة    

 04 الطابق – 406 و405يجرى االمتحان في القاعتين 
  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

  انخخطٍظ انطكاًَ وانخًٍُت 1ياضخر 

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

 12:00-10:30 09/06/2019: األحد  ػًرٌتيًٍىٌ انخذهٍم انذًٌىغرافً انًؼًق 01

 12:00-10:30 10/06/2019: االثنين يطاطذت ػس انذٌٍ  فً انؼهىو انطكاٍَتحقٍُاث انبذث 02

 12:00-10:30 12/06/2019: األربعاء بغسة ػادل يُاهج، يفاهٍى وحقٍُاث حذهٍم انهجرة 03

 12:00-10:30 13/06/2019: الخميس يذً انذٌٍ قُفىد ػهى اجخًاع األضرة 04

 12:00-10:30 16/06/2019: األحد بغسة ػادل انخىقؼاث انذًٌىغرافٍت 05

 12:00-10:30 17/06/2019: االثنين ػباش زٌادي حكُىنىجٍا اإلػالو واالحصال 06

 12:00-10:30 19/06/2019: األربعاء  ػًرٌتيًٍىٌ انُظرٌاث انطكاٍَت انًؼاصرة 07

 12:00-10:30 20/06/2019: الخميس خانذي ػبذ انكايم انرٌاضً  اإلدصاء 08

 :مالحظة        

 03 الطابق – 304 و303يجرى االمتحان في القاعتين 
 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

  ػهى اجخًاع حُظٍى وػًــم 1ياضخر 

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

 12:00-10:30 09/06/2019: األحد بوشحيط فتيحة التنظيم الحديث للمؤسسة 01

02 
سوسيولوجيا المخاطر الصناعية 

 والتكنولوجية
 12:00-10:30 10/06/2019: االثنين بشتلة مختار

 12:00-10:30 12/06/2019: األربعاء زغينة نوال القيادة واالتصال المؤسساتي 03

 12:00-10:30 13/06/2019: الخميس عبد المومن فؤاد تقنيات البحث منهجية و 04

 12:00-10:30 16/06/2019: األحد مكسح لويزة نماذج تنموية في العالم 05

 12:00-10:30 17/06/2019: االثنين العابد ليندة سوسيولوجيا الحركات العمالية 06

 12:00-10:30 19/06/2019: األربعاء قارح سماح األرغونوميا  07

 12:00-10:30 20/06/2019: الخميس يامن مرداسي إحصاء إستداللي 08

 :  مالحظة    

 02 الطابق – 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

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

  ػهى االجخًاع اَذراف وجرًٌت1ياضخر 

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

 12:00-10:30 09/06/2019: األحد  دكٍىأػراب ػهى اإلجراو 01

 12:00-10:30 10/06/2019: االثنين  بركىيسوز ػهى انضذاٌا 02

 12:00-10:30 12/06/2019: األربعاء  يصطفىػىفً االحصال 03

 12:00-10:30 13/06/2019: الخميس ػًراوي صالح انذٌٍ اإلدصاء انجُائً 04

05 
انُظرٌاث انطىضٍىنىجٍت 

 نإلَذراف وانجرًٌت
 12:00-10:30 16/06/2019: األحد  كهثىوبٍبًٍىٌ

 12:00-10:30 17/06/2019: االثنين زرفاوي انقاَىٌ انجسائً انؼاو 06

 12:00-10:30 19/06/2019: األربعاء  ػهًثابج ػهى انؼقاب 07

 12:00-10:30 20/06/2019: الخميس  رابخدروظيُهجٍت انبذث  08

 : مالحظة    

03 الطابق – 302 و 301يجرى االمتحان في القاعتين 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي               

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

 ضُت ثاٍَت ػهى اجخًاع

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

 14:00-12:30 09/06/2019: األحد زروال نٍهى االجتماعي التغير 01

 14:00-12:30 10/06/2019: االثنين خػًىٌ يذًذ الحركات االجتماعية 02

 14:00-12:30 12/06/2019: األربعاء نغىٌم ضًٍرة يُهجٍت انبذث فً ػهى االجخًاع 03

 14:00-12:30 13/06/2019: الخميس ضؼادة يىنىد ػهى اجخًاع انفٍ 04

 14:00-12:30 16/06/2019: األحد صادبً وهٍبت انُظرٌت انطىضٍىنىجٍت  انذذٌثت 05

 14:00-12:30 17/06/2019: االثنين قادرة بػٍر علم النفس االجتماعي 06

 14:00-12:30 19/06/2019: األربعاء قارح سماح العمل االجتماعي 07

  يجرى االمتحان في القاعات:                      مالحظة

 03الطابق  / 302-301 01الفوج 
 03الطابق / 304-303 02الفوج 
 03الطابق / 306-305 05الفوج 
 04الطابق  / 402-401 06الفوج 
 04الطابق  / 404-403 07الفوج 
 04الطابق  / 406-405 08الفوج 

 02الطابق  / 201المدرج رقم  طمبة الديون + 04الفوج +  03الفوج 



وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                  

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

 ضُت ثانثت ػهى االجخًاع

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

 12:00-10:30 09/06/2019: األحد بىقرة كًال علم اجتماع المخاطر  01

 12:00-10:30 10/06/2019: االثنين أػراب دكٍى انًخذراث وانًجخًغ 02

 12:00-10:30 12/06/2019: األربعاء زغٍُت َىال ضىضٍىنىجٍا انهجرة 03

 12:00-10:30 13/06/2019: الخميس ٌذٍاوي يرٌى ضىضٍىنىجٍا انرابظ االجخًاػً 04

 12:00-10:30 16/06/2019: األحد بىغذٍظ فخٍذت ػهى اجخًاع انًؤضطاث  05

 12:00-10:30 17/06/2019: االثنين ػبذ انًىيٍ فؤاد تحقيق ميداني 06

 12:00-10:30 19/06/2019: األربعاء زروال ليلى علم االجتماع وقضايا الوطن العربي 07

 يجرى االمتحان في القاعات:                      مالحظة

 03 الطابق  /306-305 01الفوج
 04الطابق  / 406-405 02الفوج 
 04الطابق  / 402-401 03الفوج 
 04الطابق  / 404-403 04الفوج 
 02 الطابق / 201المدرج  05الفوج 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

 انطُت انثانثت ػهى انطكاٌ

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

 14:00-12:30 09/06/2019: األحد ػًراوي صالح انذٌٍ انخػٍخ وانؼالقاث بٍٍ األجٍال 01

 14:00-12:30 10/06/2019: االثنين نؼكروف ػهً حقىٌى انًؼطٍاث انُاقصت 02

 14:00-12:30 12/06/2019: األربعاء بغسة ػادل  ة انذًٌىغرافًاإلضقاطاث 03

 14:00-12:30 13/06/2019: الخميس يطاطذت ػس انذٌٍ دًٌىغرافٍا انجرًٌت 04

 14:00-12:30 16/06/2019: األحد نؼكروف ػهً التدريب على األعمال الميدانية 05

 14:00-12:30 17/06/2019: االثنين هًاظ ضاػذ السكان والبيئة 06

 14:00-12:30 19/06/2019: األربعاء هماش ساعد منهجية  07

 14:00-12:30 20/06/2019: الخميس ػاٌع دطٍبت مخاطر المخدرات 08

 :مالحظة    

 03 الطابق – 302 و 301يجرى االمتحان في القاعتين 
 

  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي
 

 انذورة انؼادٌت - انثاًَايخذاٌ انطذاضً برَايج 

  ػهى انطكاٌانثاٍَتانطُت 
 

 انخىقٍج انخارٌخ أضخار انًادة انًادة انرقى

01 
حقٍُاث وحطبٍقاث االدصاء فً 

 انذًٌىغرافٍا
 14:00-12:30 09/06/2019: األحد دوبة سعاد

 14:00-12:30 10/06/2019: االثنين عايش حسيبة السكان والتنمية  02

 14:00-12:30 12/06/2019: األربعاء صالح انذٌٍ انؼًراوي  الديموغرافية المعطيات جمع 03

04 
 في المطبقة الرياضيات

 الديموغرافيا
 14:00-12:30 13/06/2019: الخميس ٌايٍ بهًرداضً

 14:00-12:30 16/06/2019: األحد عايش حسيبة تحليل ديموغرافي  05

 14:00-12:30 17/06/2019: االثنين يًٍىٌ ػًرٌت حقٍُاث انطبر 06

 14:00-12:30 19/06/2019: األربعاء نؼكروف  ػهً انخخطٍظ انؼائهً وانصذت 07

 14:00-12:30 20/06/2019: الخميس خانذي ػبذ انكايم ػهى اجخًاع انطكاٌ وانؼائهت 08

 :مالحظة    

 02 الطابق – 201يجرى االمتحان في المدرج 


