
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    

 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 
 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 

 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا
 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ - األولايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

 سُخ صبٍَخ عهى اعزًبع

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 00:11-01:01 13/10/2020االثنين: طبشوش نسيمة االجتماعية المشكالت 10

 00:11-01:01 01/10/0101الثالثاء:  انعبثذ نٍُذح 0 انُظشٌخ انسىسٍىنىعٍخ  انؾذٌضخ 10

 00:11-01:01 02/10/0101األربعاء: ثىلشح ثهمبسى ربسٌخ انغضائش انًعبصش 10

 00:11-01:01 03/10/0101الخميس: يؾً انذٌٍ لُفىد انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ 11

 00:11-01:01 06/10/0101األحد:  صسوال نٍهى 1 االجتماعي التغير 12

 00:11-01:01 01/10/0101االثنين:  يكسؼ نىٌضح االجتماع علم ميادين 13

 00:11-01:01 00/10/0101األربعاء:  نغىٌم سًٍشح 0 يُهغٍخ انجؾش فً عهى االعزًبع 14

 في القاعات يجرى االمتحان                     مالحظة: 

 5الطابق  / 513-513 11الفهج 
 5الطابق  / 513-515 15الفهج 
 1الطابق  / 119-111 13الفهج 
 1الطابق  / 113-115 13الفهج 
 3/ الطابق  319-311 13الفهج 
 3الطابق  / 313-315 10الفهج 

 9الطابق  / 911المدرج رقم  + طمبة الديهن  10+ الفهج  19الفهج 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ - األولايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ   

 سُخ صبنضخ عهى االعزًبع

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 01:11-00:01 13/10/2020االثنين: يصطفى لذٌشي انُظشٌبد انًعبصشح فً عهى االعزًبع 10

 01:11-00:01 01/10/0101الثالثاء:  ٌؾٍبوي يشٌى 0عهى اعزًبع انًؤسسبد  10

 01:11-00:01 02/10/0101األربعاء: َضاس ًٌٍُخ انًؤسسخ فً عهى االعزًبعانذساسبد  10

 01:11-00:01 03/10/0101الخميس: صغٍُخ َىال 0 سىسٍىنىعٍب انشاثظ االعزًبعً 11

 01:11-00:01 06/10/0101األحد:  لبسػ سًبػ االجتماعية المعطيات ومعالجة تحليل 12

 01:11-00:01 01/10/0101االثنين:  ؽكٍىأعشاة  انؾىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ 13

14 
يهزمى انزذسٌت عهى انجؾش 

 االعزًبعً
 01:11-00:01 00/10/0101األربعاء:  ثىضؾٍظ فزٍؾخ

 01:11-00:01 00/10/0106الخميس: ثعطىشعجذ انؾكٍى ثٍ  واألخالق العلم 15

 في القاعات يجرى االمتحانمالحظة:                      

 1الطابق  / 119-111 11الفهج
 3الطابق  /313-315 02الفهج 
 5الطابق  /519-511 03الفهج 
 3الطابق  / 319-311 13الفهج 
 1الطابق  / 113-115 13الفهج 
 1/ الطابق  113-113 13الفهج 



 يارة التعميم العالي والبحث العمموز                              
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  
 

 انذوسح انعبدٌخ -ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

 عهى انسكبٌ انضبٍَخانسُخ 
 

انش

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح لى

 00:11-01:01 13/10/2020االثنين: انكبيمخبنذي عجذ  انجطشٌخ وعهى األوثئخ انفٍضٌىنىعٍب 10

 00:11-01:01 01/10/0101الثالثاء:  عبٌص ؽسٍجخ 0 رؾهٍم دًٌىغشافً 10

 00:11-01:01 02/10/0101األربعاء: نعكشوف  عهً عغشافٍب انسكبٌ وانخشائظ 10

 00:11-01:01 03/10/0101الخميس: ثغضح عبدل 1الديموغرافيا في المطبقة الرياضيات 11

 00:11-01:01 06/10/0101األحد:  انؾكٍىعجذنىٍَسً  انُظشٌبد وانسٍبسبد انسكبٍَخ 12

 00:11-01:01 01/10/0101االثنين:  صالػ انذٌٍ  عًشاوي 0 الديموغرافية المعطيات جمع 13

 00:11-01:01 00/10/0101األربعاء:  خبنذي عجذ انكبيم 0 عهى اعزًبع انسكبٌ وانعبئهخ 14

15 
ورطجٍمبد االؽصبء فً رمٍُبد 

 0 انذًٌىغشافٍب
 00:11-01:01 00/10/0106الخميس: دوبة سعاد

 :مالحظة    

 5/ الطابق  519-511القاعتين يجرى االمتحان في 
 

  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 والديمهغرافياقدم عمم االجتماع 

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ - األولايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

 عهى انسكبٌانسُخ انضبنضخ 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 01:11-00:01 13/10/2020االثنين: دوثخ سعبد  يكًم اإلؽصبء انشٌبضً 10

 01:11-00:01 01/10/0101الثالثاء:  عًشاوي صالػ انذٌٍ انًطبكم انذًٌىغشافٍخ انًعبصشح 10

 01:11-00:01 02/10/0101األربعاء: ثغضح عبدل للهجرة الكمي التحليل 10

 01:11-00:01 03/10/0101الخميس: يطبطؾخ عض انذٌٍ انؾكى انشاضذ وأخاللٍبد انًهُخ 11

 01:11-00:01 06/10/0101األحد:  ثغضح عبدل 0 خانذًٌىغشافٍ اإلسمبطبد 12

 01:11-00:01 01/10/0101االثنين:  ؽفبظ  انطبهش الزصبد انسكبٌ 13

 01:11-00:01 00/10/0106الثالثاء:  عبٌص ؽسٍجخ عهى انسكبٌ انزطجٍمً 14

 01:11-00:01 00/10/0101األربعاء:  نعكشوف عهً يذخم إنى انًُبرط انسكبٍَخ 15

 01:11-00:01 00/10/0106الخميس: ؽفبظ انطبهش الديموغرافية االنتقالية 16

 :مالحظة    

 15الطابق  /513-515-519اتقاعيجرى االمتحان في 
       



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ - األولايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

  عهى اعزًبع ؽضشي 0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 01:11-00:01 13/10/2020 االثنين: ثىرساع أؽًذ يذخم إنى عهى االعزًبع انؾضشي 10

 01:11-00:01 01/10/0101الثالثاء:  عشعبس آَس 0 الزصبد ؽضشي 10

 01:11-00:01 02/10/0101األربعاء: ثطزهخ يخزبس يذخم نهزًٍُخ 10

 01:11-00:01 03/10/0101الخميس: عهىل فبطًخ انضهشاء انسًٍبئٍخ انجٍبٍَخ 11

 01:11-00:01 06/10/0101األحــد:  ثٍ انسعذي سًبعٍم انسٍبسبد انؾضشٌخ 12

 01:11-00:01 01/10/0101االثنين:  ثٍ سبهم نخضش يُهغٍخ 13

 01:11-00:01 00/10/0101األربعاء:  نغشٌجً َسًٍخ 0 انظبهشح انؾضشٌخ 14

 01:11-00:01 00/10/0106الخميس: ثٍ انسعذي سًبعٍم رشثص يٍذاًَ 15

 :مالحظة    

 5/ الطابق  513-515القاعات يجرى االمتحان في 
  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ -األول ايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

  انزخطٍظ انسكبًَ وانزًٍُخ 0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 01:11-00:01 13/10/2020االثنين: عًشٌخ يًٍىٌ 0 انزؾهٍم انذًٌىغشافً انًعًك 10

 01:11-00:01 01/10/0101الثالثاء:  يطبطؾخ عض انذٌٍ 0 فً انعهىو انسكبٍَخ رمٍُبد انجؾش 10

10 
ورطجٍك االخزجبساد  انشٌبضً اإلؽصبء

 0 االؽصبئٍخ
 01:11-00:01 02/10/0101األربعاء: خبنذي عجذ انكبيم

11 
 انًغشة انعشثً ثالد عغشافٍخ سكبٌ

 وانغضائش
 01:11-00:01 03/10/0101الخميس: خبنذي عجذ انكبيم

 01:11-00:01 06/10/0101األحد:  ثعٍظ فبرؼ رمىٌى انًعطٍبد اإلؽصبئٍخ انُبلصخ 12

 01:11-00:01 01/10/0101االثنين:  ؽفبظ انطبهش  رخطٍظ انسٍبسبد انسكبٍَخ 13

14 
 انشٌبضٍبد انًطجمخ عهى انظىاهش

 انذًٌىغشافٍخ
 01:11-00:01 00/10/0101األربعاء:  عًشٌخ يًٍىٌ

 01:11-00:01 00/10/0106الخميس: ثعٍظ فبرؼ 0 انزىلعبد انذًٌىغشافٍخ 15

 :مالحظة    

 19الطابق  – 911في المدرج  يجرى االمتحان

  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                 
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ -األول ايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

 عهى اعزًبع رُظٍى وعًــم  0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 01:11-00:01 13/10/2020االثنين: زروال ليلى التنظيمنظريات  10

 01:11-00:01 01/10/0101الثالثاء:  أمقران منير 1 ستدالليالوافي واإلحااء اإل 10

 01:11-00:01 02/10/0101األربعاء: نزار يمينة مجتمع المعرفة 10

 01:11-00:01 03/10/0101الخميس: أعراب حكيم تنمية الموارد البشرية 11

 01:11-00:01 06/10/0101األحد:  كمال بوقرة والعمل جتماع التنظيماالمدخل إلى علم  12

 01:11-00:01 01/10/0101االثنين:  عبد المومن فؤاد 1تقنيات البحث منهجية و 13

 01:11-00:01 00/10/0101األربعاء:  خشمون دمحم أنثربولوجية إقتاادية 14

 01:11-00:01 00/10/0106الخميس: بوكرشة رشيد علم النفس االجتماعي للعمل 15

 :  مالحظة    

 19الطابق  – 911في المدرج  يجرى االمتحان



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ -األول ايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

 عهى االعزًبع اَؾشاف وعشًٌخ 0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 01:11-00:01 13/10/2020االثنين: عهً صبثذ 0 عهى انعمبة 10

 01:11-00:01 01/10/0101الثالثاء:  يصطفى عىفً انسٍبسخ انغُبئٍخ 10

 01:11-00:01 02/10/0101األربعاء: ؽكٍى أعشاة 0 اإلعشاوعهى  10

 01:11-00:01 03/10/0101الخميس: سعبد ثٍ عجٍذ عهى انُفس انغُبئً 11

12 
انُظشٌبد انسىسٍىنىعٍخ 

 0 نإلَؾشاف وانغشًٌخ
 01:11-00:01 06/10/0101األحد:  كهضىو ثٍجًٍىٌ

 01:11-00:01 01/10/0101 االثنين: عًشاوي صالػ انذٌٍ 0 اإلؽصبء انغُبئً 13

 01:11-00:01 00/10/0101األربعاء:  يصطفى لذٌشي 0 عهى انضؾبٌب 14

 01:11-00:01 00/10/0106الخميس: ساثؼ ؽشوش 0 يُهغٍخ انجؾش 15

 :   مالحظة    

5/ الطابق 513-513القاعات يجرى االمتحان في   

  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  
 انذوسح انعبدٌخ - األولايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

  عهى اعزًبع ؽضشي 0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

10 
انذًٌىغشافٍب فً انذساسبد 

 انؾضشٌخ
 00:11-01:01 13/10/2020االثنين: أؽًذ ثىرساع

 00:11-01:01 01/10/0101الثالثاء:  طجطىش َسًٍخ االرصبل 10

 00:11-01:01 02/10/0101األربعاء: ثٍ انسعذي سًبعٍم انزخطٍظ انؾضشي 10

 00:11-01:01 03/10/0101الخميس: سضٍذ ثىكشضخ انًمىالرٍخ 11

12 
فً عهى  انُظشٌبد انًعبصشح

 االعزًبع انؾضشي
 00:11-01:01 06/10/0101األحد:  صبؽجً وهٍجخ

 00:11-01:01 01/10/0101االثنين:  هًبش سبعذ يُبهظ انذساسبد انؾضشٌخ 13

 00:11-01:01 00/10/0101األربعاء:  َسًٍخ نغشٌجً اَزشثىنىعٍب ؽضشٌخ 14

15 
رذسٌت عهى رؾشٌش انزمبسٌش 

 وانىصبئك
 00:11-01:01 00/10/0106الخميس: هًبش سبعذ

 :مالحظة    

 15الطابق  / 519-511القاعتين يجرى االمتحان في 
  



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ -األول ايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

  انزخطٍظ انسكبًَ وانزًٍُخ 0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 00:11-01:01 13/10/2020االثنين: سبعذ هًبش عهى االعزًبع انؾضشي 10

 00:11-01:01 01/10/0101الثالثاء:  ؽفبظ انطبهش انزؾىالد انذًٌىغشافٍخ فً انغضائش 10

10 
فً  انًطجمخ انجشايظ انؾبسىثٍخ

 انذًٌىغشافٍب
 00:11-01:01 02/10/0101األربعاء: ثعٍظ فبرؼ

 00:11-01:01 03/10/0101الخميس: يطبطؾخ عض انذٌٍ انسكبٌ وانزًٍُخ 11

 00:11-01:01 06/10/0101األحد:  لطً خذٌغخ انًمبوالرٍخ 12

13 
انجؾش انزذسٌت انًٍذاًَ عهى يهزمى 

 انذًٌىغشافً
 00:11-01:01 01/10/0101االثنين:  دوثخ سعبد

 00:11-01:01 00/10/0106الثالثاء:  نعشط ٌىسف طشق ورمٍُبد انسجش 14

 00:11-01:01 00/10/0101األربعاء:  نعكشوف عهً انسكبٌ وانصؾخ 15

 00:11-01:01 00/10/0106الخميس: كًبل ثىلشح رخطٍظ ورمٍٍى ثشايظ انزًٍُخ 16

 :مالحظة    

 1/ الطابق  113-115-119-111عات القايجرى االمتحان في 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ -األول ايزؾبٌ انسذاسً ثشَبيظ 

 عهى اعزًبع رُظٍى وعًــم  0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

10 
دساسبد ؽىل سىسٍىنىعٍب انعًم فً 

 انغضائش
 00:11-01:01 13/10/2020االثنين: لبسػ سًبػ

 00:11-01:01 01/10/0101الثالثاء:  خطًىٌ دمحم يُهغٍخ رؾشٌش يزكشح 10

 00:11-01:01 02/10/0101األربعاء: ثطزهخ يخزبس انؾشان انًهًُ واالعزًبعً فً انغضائش 10

11 
انزؾهٍم انسىسٍىنىعً نهًؤسسخ 

 انغضائشٌخ
 00:11-01:01 03/10/0101الخميس: عجذ انًؤيٍ فؤاد

 00:11-01:01 06/10/0101األحد:  ثشاهًً صجبػ سىق انعًم فً انغضائش 12

 00:11-01:01 01/10/0101االثنين:  انعبثذ نٍُذح انًمبوالرٍخ 13

 00:11-01:01 00/10/0101األربعاء:  ٌؾٍبوي يشٌى رطشٌعبد لبَىٌ انعًم فً انغضائش 14

 00:11-01:01 00/10/0106الخميس: ٌبيٍ ثهًشداسً اإلؽصبء انزطجٍمً نهعهىو االعزًبعٍخ 08

 : مالحظة    

9/الطابق  911في المدرج  يجرى االمتحان



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كمية العمهم اإلندانية واالجتماعية 
 قدم عمم االجتماع والديمهغرافيا

 9112/9191المهسم الجامعي:  

 انذوسح انعبدٌخ -ايزؾبٌ انسذاسً األول ثشَبيظ 

 عهى االعزًبع اَؾشاف وعشًٌخ 0يبسزش 

 انزىلٍذ انزبسٌخ أسزبر انًبدح انًبدح انشلى

 00:11-01:01 13/10/2020االثنين: صبثذ عهً عُىػ وسعبٌخ األؽذاس 10

 00:11-01:01 01/10/0101الثالثاء:  ثهعٍذ انهبو انغشائى انًسزؾذصخ 10

 00:11-01:01 02/10/0101األربعاء: لبدسح ثطٍش انًؤسسبد اإلصالؽٍخ وانعمبثٍخ 10

 00:11-01:01 03/10/0101الخميس: نىَبَسخ سيضبٌ ثشيغٍبد رؾهٍم انجٍبَبد 11

 00:11-01:01 06/10/0101األحد:  ثٍجًٍىٌ كهضىو يهزمى انزذسٌت عهى انجؾش 12

 00:11-01:01 01/10/0101االثنين:  عشعبس أَس انخذيخ االعزًبعٍخ 13

 00:11-01:01 00/10/0101األربعاء:  ثشاهًً صجبػ انًمبوالرٍخ 14

 00:11-01:01 00/10/0106الخميس: كًبل ثىلشح َضشوثىنىعٍب انغُبئٍخاأل 08

 :مالحظة    

 1الطابق  / 113-105القاعتين يجرى االمتحان في 


