
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 نسذاسً األولل- انذوسح االسزذساكٍخلبئًخ األسبرزح انًعٍٍٍُ ثبنؾشاسخ فً 

 انـــشلى

 03انًغًىعخ  02انًغًىعخ  01انًغًىعخ 

 17/02/2019: انضالصبء 17/02/2019: االصٍٍُ 17/02/2019: األؽذ

 عبد المؤمن فؤاد عبد المؤمن فؤاد عبد المؤمن فؤاد 01

 يمينة نزار يمينة نزار يمينة نزار 02

 عايش حسيبة عايش حسيبة عايش حسيبة 03

 لغريبي نسيمة لغريبي نسيمة لغريبي نسيمة 04

 بعيط فاتح بعيط فاتح بعيط فاتح 05

 بيبيمون كمثوم بيبيمون كمثوم بيبيمون كمثوم 06

 بوقرة كمال براهمي صباح لعكروف عمي 07

 خالدي عبد الكامل بوشحيط فتيحة مولود سعادة 08

 بغزة عادل عوار دالل العابد ليندة 09

 صاحبي وهيبة بشتمة مختار حفاظ الطاهر 10

 يحياوي مريم حروش رابح قارح سماح 11

 عوفي مصطفى زروال ليمى لغويل سميرة 12

 مطاطحة عز الدين زغينة نوال ثابت عمي 13

  بوذراع أحمد يامن بممرداسي 14

 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                              

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذوسح االسزذساكٍخ - األولايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

  عهى اعزًبع ؽضشي 1يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 ثطزهخ يخزبس يذخم نهزًٍُخ 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 عشعبس آَس الزصبد ؽضشي 02

 13:30-12:00 نغشٌجً َسًٍخ انظبهشح انؾضشٌخ 03

 ثٍ انسعذي سًبعٍم انسٍبسبد انؾضشٌخ 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ثىرساع أؽًذ يذخم إنى عهى االعزًبع انؾضشي 05

 13:30-12:00 ثٍ سبهم نخضش يُهغٍخ 06

 10:30-09:00 19/02/2019: الثالثاء دثبش دساعً انسًٍبئٍخ انجٍبٍَخ 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

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

  انزخطٍظ انسكبًَ وانزًٍُخ 1يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 ثغضح عبدل انزىلعبد انذًٌىغشافٍخ 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30  عًشٌخيًٍىٌ انشٌبضٍبد انًطجمخ عهى انظىاهش 02

 13:30-12:00 خبنذي عجذ انكبيم انشٌبضً  اإلؽصبء 03

04 
 عغشافٍخ سكبٌ انًغشة انعشثً

 وانغضائش
 خبنذي عجذ انكبيم

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 نعكشوف عهً رمىٌى انًعطٍبد اإلؽصبئٍخ انُبلصخ 05

 13:30-12:00  ؽسٍجخعبٌص رخطٍظ انسٍبسبد انسكبٍَخ 06

  عًشٌخيًٍىٌ انزؾهٍم انذًٌىغشافً انًعًك 07

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30 يطبطؾخ عض انذٌٍ  فً انعهىو انسكبٍَخرمٍُبد انجؾش 08

 :   مالحظة    

403يجرى االمتحان في القاعة 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

  عهى اعزًبع رُظٍى وعًــم 1يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 زروال لٌلى نظرٌات التنظٌم 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 كمال بوقرة مدخل إلى علم اجتماع التنظٌم 02

 13:30-12:00 ٌحٌاوي مرٌم تنمٌة الموارد البشرٌة 03

 عبد المومن فؤاد تقنٌات البحث  04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 خشمون محمد أنثربولوجٌة إقتصادٌة 05

 13:30-12:00 بوكرشة رشٌدعلم النفس االجتماعً للعمل  06

 نزار ٌمٌنة مجتمع المعرفة 07

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ٌامن مرداسً إحصاء إستداللً 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

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

  عهى االعزًبع اَؾشاف وعشًٌخ1يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

  عهًصبثذ عهى انعمبة 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30  ثشكىيضوص عهى انضؾبٌب 02

 13:30-12:00 عًشاوي صالػ انذٌٍ اإلؽصبء انغُبئً 03

  ؽكٍىأعشاة عهى اإلعشاو 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30  سًٍشحهبيم عهى انُفس انغُبئً 05

06 
انُظشٌبد انسىسٍىنىعٍخ 

 نإلَؾشاف وانغشًٌخ
 13:30-12:00  كهضىوثٍجًٍىٌ

  ساثؼؽشوشيُهغٍخ انجؾش  07

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30  يصطفىعىفً انسٍبسخ انغُبئٍخ 08

 :   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

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

 سُخ صبٍَخ عهى اعزًبع

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 صبؽجً وهٍجخ انُظشٌخ انسىسٍىنىعٍخ  انؾذٌضخ 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 صسوال نٍهى االجتماعً التغٌر 02

 13:30-12:00 يكسؼ نىٌضح االجتماع علم مٌادٌن 03

 سعبدح يىنىد انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 انعبثذ نٍُذح االجتماعٌة المشكالت 05

 13:30-12:00 يطًش يؾًذ انعٍذ ربسٌخ انغضائش انًعبصش 06

 10:30-09:00 19/02/2019: الثالثاء نغىٌم سًٍشح يُهغٍخ انجؾش فً عهى االعزًبع 07

 القاعات يجرى االمتحان في:                  مالحظة
 

 201المدرج  04الفوج + 03الفوج + 02الفوج + 01الفوج 
 302  05الفوج 
 403 06الفوج 

 306 08الفوج +  07الفوج 
 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ   

 سُخ صبنضخ عهى االعزًبع

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 صغٍُخ َىال انذساسبد انًؤسسخ فً عهى االعزًبع 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 لبسػ سًبػ االجتماعٌة المعطٌات ومعالجة تحلٌل 02

 13:30-12:00 ٌؾٍبوي يشٌى سىسٍىنىعٍب انشاثظ االعزًبعً 03

 يصطفى لذٌشي انُظشٌبد انًعبصشح فً عهى االعزًبع 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 عجذ انؾكٍى ثٍ ثعطىش واألخالق العلم 05

 13:30-12:00 أعشاة ؽكٍى انؾىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ 06

07 
يهزمى انزذسٌت عهى انجؾش 

 االعزًبعً
 عجذ انًىيٍ فؤاد

 19/02/2019: الثالثاء
09:00-10:30 

 12:00-10:30 ثىضؾٍظ فزٍؾخ عهى اعزًبع انًؤسسبد  08

 يجرى االمتحان في القاعات:                      مالحظة

 401 03الفوج  + 02الفوج  + 01الفوج
 402   05الفوج  + 04الفوج 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

 انسُخ انضبنضخ عهى انسكبٌ

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 عبٌص ؽسٍجخ للهجرة الكمً التحلٌل 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 يطبطؾخ عض انذٌٍ انؾكى انشاضذ وأخاللٍبد انًهُخ 02

 13:30-12:00 ثغضح عبدل  ح انذًٌىغشافًاإلسمبطبد 03

 ؽفبظ  انطبهش الزصبد انسكبٌ 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 دوثخ سعبد يكًم اإلؽصبء انشٌبضً 05

 13:30-12:00 عًشاوي صالػ انذٌٍ انًطبكم انذًٌىغشافٍخ انًعبصشح 06

 نعكشوف عهً يذخم إنى انًُبرط انسكبٍَخ 07

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ؽفبظ انطبهش الدٌموغرافٌة االنتقالٌة 08

 13:30- 12:00 انُىي فبطًخ علم السكان التطبٌقً 09

 :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

 

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

  عهى انسكبٌانضبٍَخانسُخ 
 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 خبنذي عجذ انكبيم انفٍضٌىنىعٍخ انجطشٌخ وعهى األوثئخ 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ثغضح  عبدل رؾهٍم دًٌىغشافً 02

 13:30-12:00 نعكشوف  عهً عغشافٍب انسكبٌ وانخشائظ 03

 انُىي فبطًخ الدٌموغرافٌا فً المطبقة الرٌاضٌات 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 يًٍىٌ عًشٌخ انُظشٌبد وانسٍبسبد انسكبٍَخ 05

صالػ انذٌٍ   الدٌموغرافٌة المعطٌات جمع 06

 انعًشاوي
12:00-13:30 

 خبنذي عجذ انكبيم عهى اعزًبع انسكبٌ وانعبئهخ 07

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

08 
رمٍُبد ورطجٍمبد االؽصبء فً 

 انذًٌىغشافٍب
 12:00-10:30 دوبة سعاد

 13:30-12:00 بوحفنة خٌر الدٌن إعالم آلً 09

 :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

 انذوسح االسزذساكٍخ - األولايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

  عهى اعزًبع ؽضشي 2يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 ثٍ انسعذي سًبعٍم انزخطٍظ انؾضشي 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30  َسًٍخنغشٌجً انُظشٌبد انًعبصشح 02

 13:30-12:00 صبؽجً وهٍجخ اَزشثىنىعٍب ؽضشٌخ 03

04 
انذًٌىغشافٍب فً انذساسبد 

 انؾضشٌخ
 أؽًذ ثىرساع

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 طجطىش َسًٍخ االرصبل 05

 13:30-12:00  سضٍذثىكشضخ انًمىالرٍخ 06

07 
رذسٌت عهى رؾشٌش انزمبسٌش 

 وانىصبئك
 هًبش سبعذ

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ثهمبسى ثىلشح يُبهظ انذساسبد انؾضشٌخ 08

 :مالحظة    

 404يجرى االمتحان في القاعة 
  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا
 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

  انزخطٍظ انسكبًَ وانزًٍُخ 2يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 ثعٍظ فبرؼ طشق ورمٍُبد انسجش 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 يطبطؾخ عض انذٌٍ انسكبٌ وانزًٍُخ 02

 13:30-12:00 ضٍجخ َصش انذٌٍ انسكبٌ وانصؾخ 03

04 
انزذسٌت انًٍذاًَ عهى انجؾش 

 انذًٌىغشافً
 دوثخ سعبد

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 سبعذ هًبش عهى االعزًبع انؾضشي 05

 13:30-12:00 ثعٍظ فبرؼ فً انذًٌىغشافٍبانجشايظ انؾبسىثٍخ  06

 ؽفبظ انطبهش انزؾىالد انذًٌىغشافٍخ فً انغضائش 07

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ثىرساع أؽًذ رخطٍظ ورمٍٍى ثشايظ انزًٍُخ 08

 13:30-12:00 دسٌذ فطًٍخ انًمبوالرٍخ 09

 :مالحظة    

 404يجرى االمتحان في القاعة 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر- 1جامعة باتنة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

 2018/2019:  الموسم الجامعي

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

  عهى اعزًبع رُظٍى وعًــم 2يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 ثشاهًً صجبػ سىق انعًم فً انغضائش 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ثطزهخ يخزبس انؾشان انًهًُ واالعزًبعً فً انغضائش 02

 13:30-12:00 خطًىٌ يؾًذ يُهغٍخ رؾشٌش يزكشح 03

 أعشاة ؽكٍى رطشٌعبد لبَىٌ انعًم فً انغضائش 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

05 
دساسبد ؽىل سىسٍىنىعٍب انعًم فً 

 انغضائش
 12:00-10:30 لبسػ سًبػ

 13:30-12:00 ٌبيٍ ثهًشداسً اإلؽصبء انزطجٍمً نهعهىو االعزًبعٍخ 06

07 
انزؾهٍم انسىسٍىنىعً نهًؤسسخ 

 انغضائشٌخ
 نغىٌم سًٍشح

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30 انعبثذ نٍُذح انًمبوالرٍخ 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

 انذوسح االسزذساكٍخ- ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

  عهى االعزًبع اَؾشاف وعشًٌخ2يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 ثهعٍذ انهبو انغشائى انًسزؾذصخ 01

 17/02/2019: األحد

09:00-10:30 

 12:00-10:30 ثشاهًً صجبػ انًمبوالرٍخ 02

 13:30-12:00 صبثذ عهً عُىػ وسعبٌخ األؽذاس 03

 ثٍجًٍىٌ كهضىو يهزمى انزذسٌت عهى انجؾش 04

 18/02/2019: االثنٌن

09:00-10:30 

 12:00-10:30 لبدسح ثطٍش انًؤسسبد اإلصالؽٍخ وانعمبثٍخ 05

 13:30-12:00 عشعبس أَس انخذيخ االعزًبعٍخ 06

 كًبل ثىلشح أَضشوثىنىعٍب انغُبئٍخ 07

 19/02/2019: الثالثاء

09:00-10:30 

 12:00-10:30 نىَبَسخ سيضبٌ ثشيغٍبد رؾهٍم انجٍبَبد 08

 :مالحظة    

 404يجرى االمتحان في القاعة 


