
 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  
 الثانيالسداسي                                                                                                قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 301 انمبػخ – 01 انفىج – ػهى اخزًبع رُظٍى وػًم 01يبضزر  -انجرَبيح األضجىػً 

 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

  السبت

ضىضٍىنىخٍب انًخبطر 

 انصُبػٍخ وانزكُىنىخٍخ

 .يسبضرح

 ثػزهخ يخزبر. أ

 إزصبء إضزذالنً

 .رطجٍك

 ٌبيٍ يرداضً.أ

ضىضٍىنىخٍب انًخبطر 

 انصُبػٍخ وانزكُىنىخٍخ

 .رطجٍك

 ثػزهخ يخزبر. أ

 إزصبء إضزذالنً

 .يسبضرح

 ٌبيٍ يرداضً.أ

 

 األحد
 األرغىَىيٍب

 .يسبضرح

 لبرذ ضًبذ. 

ًَبرج رًُىٌخ فً انؼبنى 

 .يسبضرح

 يكطر نىٌسح. أ

 انزُظٍى انسذٌث نهًؤضطخ

 .رطجٍك

 ثىكرغخ رغٍذ. أ

 انزُظٍى انسذٌث نهًؤضطخ

 .يسبضرح

 ثىغسٍظ فزٍسخ. أ

 2يُهدٍخ ورمٍُبد انجسث 

 رطجٍك

 ػجذ انًؤيٍ فؤاد.أ

 نغخ أخُجٍخ

 . رطجٍك

 . .............أ

 االثنيـن

ضىضٍىنىخٍب انسركبد 

 انؼًبنٍخ

 .يسبضرح

 انؼبثذ نٍُذح. أ

ضىضٍىنىخٍب انسركبد 

 انؼبنًٍخ

 .رطجٍك

 انؼبثذ نٍُذح. أ

 انمٍبدح واالرصبل انًؤضطبرً

 .رطجٍك

 زغٍُخ َىال. أ

 انمٍبدح واالرصبل انًؤضطبرً

 .يسبضرح

 زغٍُخ َىال. أ

 2يُهدٍخ ورمٍُبد انجسث 

 يسبضرح

 ػجذ انًؤيٍ فؤاد.أ

 

 َذواد وورظ ركىٌٍُخ وأٌبو دراضٍخ الثالثـاء

 َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب

 

 

  



 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  
 السداسي الثاني                                                                                               قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 302 انمبػخ – 02 انفىج – ػهى اخزًبع رُظٍى وػًم 01يبضزر  -انجرَبيح األضجىػً 

 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 السبت

ضىضٍىنىخٍب انًخبطر  

 انصُبػٍخ وانزكُىنىخٍخ

 .يسبضرح

 ثػزهخ يخزبر. أ

ضىضٍىنىخٍب انًخبطر 

 انصُبػٍخ وانزكُىنىخٍخ

 .رطجٍك

 ثػزهخ يخزبر. أ

 إزصبء إضزذالنً

 .رطجٍك

 ٌبيٍ يرداضً.أ

 إزصبء إضزذالنً

 .يسبضرح

 ٌبيٍ يرداضً.أ

 

 األحد
 األرغىَىيٍب

 .يسبضرح

 لبرذ ضًبذ. 

ًَبرج رًُىٌخ فً انؼبنى 

 .يسبضرح

 يكطر نىٌسح. أ

 2يُهدٍخ ورمٍُبد انجسث 

 رطجٍك

 ػجذ انًؤيٍ فؤاد.أ

 انزُظٍى انسذٌث نهًؤضطخ

 .يسبضرح

 ثىغسٍظ فزٍسخ. أ

 انزُظٍى انسذٌث نهًؤضطخ

 .رطجٍك

 ثىكرغخ رغٍذ. أ

 نغخ أخُجٍخ

 . رطجٍك

 . ...............أ

 االثنيـن

ضىضٍىنىخٍب انسركبد 

 نؼًبنٍخ

 .يسبضرح

 انؼبثذ نٍُذح. أ

 انمٍبدح واالرصبل انًؤضطبرً

 .رطجٍك

 زغٍُخ َىال. أ

 ضىضٍىنىخٍب انسركبد انؼبنًٍخ

 .رطجٍك

 انؼبثذ نٍُذح. أ

 انمٍبدح واالرصبل انًؤضطبرً

 .يسبضرح

 زغٍُخ َىال. أ

 2يُهدٍخ ورمٍُبد انجسث 

 يسبضرح

 ػجذ انًؤيٍ فؤاد.أ

 

 الثالثـاء

 

 َذواد وورظ ركىٌٍُخ وأٌبو دراضٍخ

 َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب

  



 

 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                   
 السداسي الثاني                                                                                               قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 304انمبػخ -  ػهى االخزًبع اَسراف وخرًٌخ  01يبضزر  - انجرَبيح األضجىػً 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

  انطجذ

 اإلزصبء اندُبئً

 .يسبضرح

 صالذ انذٌٍ ػًراوي.أ

 اإلزصبء اندُبئً

 .رطجٍك

 صالذ انذٌٍ ػًراوي.أ

 انمبَىٌ اندسائً انؼبو

 .يسبضرح

 زرارح.أ

 ػهى اإلخراو

 .رطجٍك

 ثهؼٍذ انهبو. أ

 

 األحـد

 االرصبل

 .يسبضرح

 ػىفً يصطفى.أ

 ػهى انضسبٌب

 .يسبضرح

 يسوز ثركخ.أ

 نغخ اَدهٍسٌخ

 .رطجٍك

 ػىار دالل.أ

 ػهى انؼمبة

 .يسبضرح

 ػهً ثبثذ. أ

 ػهى انؼمبة

 .رطجٍك

 ػهً ثبثذ. أ

 ػهى انضسبٌب

 .رطجٍك

 لذٌري يصطفى.أ

 االثنيـن

 ػهى اإلخراو

 .يسبضرح

 أػراة زكٍى. أ

انُظرٌبد انطىضٍىنىخٍخ 

 نالَسراف واندرًٌخ

 .يسبضرح

 ثٍجًٍىٌ كهثىو.أ

انُظرٌبد انطىضٍىنىخٍخ 

 نالَسراف واندرًٌخ

 .رطجٍك

 ثٍجًٍىٌ كهثىو.أ

 يُهدٍخ انجسث

 .يسبضرح

 زروظ راثر. أ

 يُهدٍخ انجسث

 .رطجٍك

 زروظ راثر. أ

 

 َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب

  



 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                        
 السداسي الثاني                                                                                               قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 303 انمبػخ – ػهى االخزًبع انسضري 01انجرَبيح األضجىػً نهطُخ يبضزر 

 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 انطجذ

 ضٍبضبد انًذٌ  

 .يسبضرح 

 ثٍ انطؼذي ضًبػٍم. أ

 ضٍبضبد انًذٌ

 . رطجٍك

 ثٍ انطؼذي ضًبػٍم. أ

 نغخ أخُجٍخ

 . رطجٍك

 . ....................أ

 إػالو آنً

 . رطجٍك

 ثهمبضى ضُذش .أ

 

األزذ 

 رسهٍم َمذي ٌ أ ػهح ذ

 . يسبضرح

 ثىرراع أزًذ.أ

 رسهٍم َمذي ٌ أ ػهح ذ

 .رطجٍك

 ثىرراع أزًذ.

 يؼبندخ انًؼطٍبد 

 .يسبضرح

 ثٍ ضبهم نخضر.أ

 يؼبندخ انًؼطٍبد 

 . رطجٍك

 ثٍ ضبهم نخضر.أ

 اٌكىنىخٍب زضرٌخ

 . يسبضرح

 نغرٌجً َطًٍخ.أ

 

 االثٍٍُ

 الزصبد زضري 

 .  يسبضرح

 ػرػبر أَص.أ

 انظبهرح انسضرٌخ

 . يسبضرح

 نغرٌجً َطًٍخ.أ

 انظبهرح انسضرٌخ

 . رطجٍك

 نغرٌجً َطًٍخ.أ

 انًػكالد انسضرٌخ 

  .يسبضرح

 صبزجً وهٍجخ.أ

 انًػكالد انسضرٌخ 

 . رطجٍك

 صبزجً وهٍجخ.أ

 انثالثـبء

 

 َذواد وورظ ركىٌٍُخ وأٌبو دراضٍخ

 انخًٍـص

 ررثص يٍذاًَ

 . يسبضرح

 ثٍ انطؼذي ضًبػٍم.أ

 ررثص يٍذاًَ

 . رطجٍك

 هًبظ ضبػذ. أ

    

   َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب 

      
 
 



 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  
 السداسي الثاني                                                                                               قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 301 انمبػخ – رًٍُخالضكبًَ والرخطٍظ ال 01يبضزر - انجرَبيح األضجىػً 
 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

  الثالثـاء

 انُظرٌبد انطكبٍَخ انًؼبصرح

.  يسبضرح

  دوثخ ضؼبد.أ

 انُظرٌبد انطكبٍَخ انًؼبصرح

.  رطجٍك

  دوثخ ضؼبد.أ

 

 2 انزىلؼبد انذًٌىغرافٍخ

.  يسبضرح

 ثغسح ػبدل.أ

 2 انزىلؼبد انذًٌىغرافٍخ

 305. ق. رطجٍك

 ثغسح ػبدل.أ

 األربعـاء

رمٍُبد انجسث فً انؼهىو 

 انطكبٍَخ

.  يسبضرح

يٍطبطسخ ػس انذٌٍ. أ  

رمٍُبد انجسث فً انؼهىو 

 انطكبٍَخ

.  رطجٍك

يٍطبطسخ ػس انذٌٍ. أ   

 ػهى اخزًبع األضرح

.  يسبضرح

  ثٍ ثؼطىظ ػجذ انسكٍى.أ

 

يُبهح، يفبهٍى ورمٍُبد رسهٍم 

 انهدرح

.  يسبضرح

 ثغسح ػبدل.أ 

يُبهح، يفبهٍى ورمٍُبد رسهٍم 

 انهدرح

.  رطجٍك

 ثغسح ػبدل  .أ

 الخميـس

 2انزسهٍم انذًٌىغرافً انًؼًك

.  يسبضرح

  ػًرٌخيًٍىٌ. أ

 2انزسهٍم انذًٌىغرافً انًؼًك

.  رطجٍك

  ػًرٌخيًٍىٌ .أ

 ركُىنىخٍب اإلػالو واالرصبل

 . يسبضرح

فبرر ثىلرح. أ  

 أخُجٍخنغخ 

.  رطجٍك

  ػزًبًَ يروح.أ

 2 انرٌبضً اإلزصبء

.  يسبضرح 

 خبنذي ػجذ انكبيم.أ

 2 انرٌبضً اإلزصبء

.  رطجٍك 

 خبنذي ػجذ انكبيمأ

    َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب 
  



 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  
 الثانيالسداسي                                                                                                قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

  ػهى اخزًبع رُظٍى وػًم02 يبضزر -انجرَبيح األضجىػً 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

  انثالثبء

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 201و. يسبضرح

 خًػىٌ يسًذ. أ

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 302 ق .رطجٍك

 ػجذ انًؤيٍ فؤاد

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 302ق. رطجٍك

 ػجذ انًؤيٍ فؤاد

  

 303 انمبػخ – االخزًبع انسضري ػهى 02يبضزر - انجرَبيح األضجىػً 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

  انثالثبء

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .يسبضرح

 لُفىد يسً انذٌٍ.أ

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .رطجٍك

 لُفىد يسً انذٌٍ. أ

   

 305 انمبػخ – ػهى االخزًبع اَسراف وخرًٌخ 02يبضزر  - انجرَبيح األضجىػً 

 08:00 – 10:00 10:00 -  12:00 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 انثالثبء

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .يسبضرح

 ثٍجًىٌ كهثىو.أ

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .رطجٍك

 ثٍجًىٌ كهثىو.أ

   

 304 انمبػخ – رًٍُخالضكبًَ والرخطٍظ ال 02يبضزر - انجرَبيح األضجىػً  

  08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 انثالثبء

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .يسبضرح

 ثؼٍظ فبرر. أ

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .رطجٍك

 ثؼٍظ فبرر . أ

  

 انًرافمخ

 .يسبضرح

 زفبظ انطبهر. أ

 انًرافمخ 

 .رطجٍك

 انطبهرزفبظ . أ

 األرثؼبء

 انًرافمخ

 .يسبضرح

 زفبظ انطبهر. أ

 انًرافمخ 

 .رطجٍك

 زفبظ انطبهر. أ

  

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .يسبضرح

 ثؼٍظ فبرر. أ

 يهزمى انزذرٌت ػهى انجسث

 .رطجٍك

 ثؼٍظ فبرر . أ

  َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب  

  
  



 401انمبػخ - انجرَبيح األضجىػً نهطُخ انثبٍَخ ػهى انطكبٌ 

 

 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  
 الثانيالسداسي                                                                                                قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 

  
 

08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 األحـد

 خًغ انًؼطٍبد انذًٌىغرافٍخ 

 . يسبضرح

 صالذ انذٌٍ ػًراوي. أ

خًغ انًؼطٍبد انذًٌىغرافٍخ 

  .رطجٍك

 صالذ انذٌٍ ػًراوي. أ

 رمٍُبد انطجر

 . يسبضرح

 يًٍىٌ ػًرٌخ.أ

 رمٍُبد انطجر

 . رطجٍك

 يًٍىٌ ػًرٌخ.أ

 نغخ اَدهٍسٌخ

 . رطجٍك

 ػىار دالل .أ

 

  االثنيـن

  

 ػهى اخزًبع انطكبٌ وانؼبئهخ

 . يسبضرح

 خبنذي ػجذ انكبيم. أ

رمٍُبد ورطجٍمبد االزصبء فً 

 انذًٌىغرافٍب

  رطجٍك

 دوثخ ضؼبد.أ

رمٍُبد ورطجٍمبد االزصبء 

 فً انذًٌىغرافٍب 

  .يسبضرح

 دوثخ ضؼبد.أ

  

 الثالثـاء

 رسهٍم دًٌىغرافً

 . يسبضرح

 ثغسح  ػبدل.أ 

 رسهٍم دًٌىغرافً

  .رطجٍك

 ثغسح  ػبدل.أ

انزخطٍظ انؼبئهً وانصسخ 

 االَدبثٍخ

  .يسبضرح

 انؼكروف  ػهً.أ

يؼبندخ ورسهٍم انجٍبَبد 

SPSS 

 .رحضيسب

 ثههىل ضبرح أغىاق. أ

يؼبندخ ورسهٍم انجٍبَبد 

SPSS 

 .رطجٍك

 ثههىل ضبرح أغىاق . أ

 

  األربعـاء

 انطكبٌ وانزًٍُخ انًطزذايخ

 .يسبضرح

 هرازفبظ انظ.ا

انرٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغرافٍب

  .يسبضرح

 انُىي فبطًخ.أ

انرٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغرافٍب

 . رطجٍك

 انُىي فبطًخ.أ

  

 َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب

 

 

 



01جامعة باتنة   

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                   
 السداسي الثاني                                                                                               قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 402 انمبػخ –انجرَبيح األضجىػً نهطُخ انثبنثخ ػهى انطكبٌ 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 األحـد

 دًٌىغرافٍب اندرًٌخ

 .يسبضرح

 يطبطسخ ػس انذٌٍ

 دًٌىغرافٍب اندرًٌخ

 .رطجٍك

 يطبطسخ ػس انذٌٍ

 انزػٍخ وانؼاللبد ثٍٍ األخٍبل

 . يسبضرح 

 ػًراوي صالذ انذٌٍ. أ

 انزػٍخ وانؼاللبد ثٍٍ األخٍبل

 . رطجٍك

 نؼرج ٌىضف.أ

  

 االثنيـن

 يُهدٍخ

 .يسبضرح

 هًبظ ضبػذ.أ

 رمىٌى انًؼطٍبد انُبلصخ

 . يسبضرح 

 نؼكروف ػهً.أ

 رمىٌى انًؼطٍبد انُبلصخ

 . رطجٍك 

 نؼكروف ػهً.أ

 انطكبٌ وانجٍئخ

 . يسبضرح

  ػبٌع زطٍجخ.أ

  

 الثالثـاء

 انزذرٌت ػهى األػًبل انًٍذاٍَخ

 . يسبضرح 

 نؼكروف ػهً.أ

 انزذرٌت ػهى األػًبل انًٍذاٍَخ

 . رطجٍك 

 نؼكروف ػهً.أ

    

 األربعـاء

 نغخ اَدهٍسٌخ

 . رطجٍك

 ............... .أ

 2 ح انذًٌىغرافًضمبطبداال

 . يسبضرح

 ثغسح ػبدل. أ 

 2االضمبطبد انذًٌىغرافٍخ 

 . رطجٍك

 ثغسح ػبدل. أ 

 يخبطر انًخذراد

 . يسبضرح

 ػبٌع زطٍجخ.أ

  

 َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب

  
 

 

 

 



01جامعة باتنة   

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  
 الثانيالسداسي                                                                                                قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 

 انجرَبيح األضجىػً نهطُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع 

  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

  األحـد

 منهجية البحث في
 عمم االجتماع

 201. م. محاضرة
 سميرة لغويل.أ

 التغير االجتماعي
 201. م. محاضرة

 زروال ليمى.أ
 

 الحركات االجتماعية
 201. م. محاضرة

  محمدخشمون.أ
 

    االثنيـن
 العمل االجتماعي

 201. م. محاضرة
 قارح سماح. أ

 عمم اجتماع الفن
 201. م. محاضرة

 سعادة مولود.أ
 

       الثالثـاء

   األربعـاء

النظريات السوسيولوجية  
 الحديثة

 201.  م.محاضرة
 صاحبي وهيبة.أ

 عمم النفس االجتماعي
 201. م. محاضرة

 قادرة بشير  .أ
  

       الخميـس

 َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب
  



 01جامعة باتنة 

 2018/2019: السنة الجامعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                  
 السداسي الثاني                                                                                               قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 انجرَبيح األضجىػً نهطُخ انثبنثخ ػهى االخزًبع 
 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 -  12:30 12:30  - 14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00 

 األحـد

 عمم اجتماع المخاطر
 201. م.  محاضرة

 بوقرة كمال. أ
  

 تحقيق ميداني
 (TP)محاضرة 

 عبد المؤمن فؤاد. أ
  

  االثنيـن
 2عمم اجتماع المؤسسات 

 201. م.  محاضرة
 بوشحيط فتيحة.أ

 2االج سوسيولوجيا الرابط 
 201.م.  محاضرة

 يحياوي مريم.أ

 
   

       الثالثـاء

 األربعـاء

 ي ععمم االجتماع وقضايا الوطن
 201.م. محاضرة 

  ليمى زروال. أ

 سوسيولوجيا الهجرة
 201.م. محاضرة

 زغينة نوال.أ
    

  الخميس
 المخدرات والمجتمع

 201.م.  محاضرة
 أعراب حكيم.أ

    

 َبئت رئٍص انمطى نهجٍذاغىخٍب
 


