جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً نهغُح انصاٍَح ػهى االظرًاع
09:30 – 08:00

األحـد
االثنيـن

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

انرغٍش االظرًاػً
يؽاضشج و 201
أ .صسوال نٍهى

انُظشٌح انغىعٍىنىظٍح
انؽذٌصح
يؽاضشج .و 201
أ.انؼاتذ نٍُذج

يٍادٌٍ ػهى االظرًاع
يؽاضشج و 201
أ.يكغػ نىٌضج

انًشكالخ االظرًاػٍح
يؽاضشج و 201
أ .طثشىػ َغًٍح

الثالثـاء
األربعـاء

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

ذاسٌخ انعضائش انًؼاصش
يؽاضشج و 201
أ .تىلشج تهماعى

انمضاٌا انذونٍح انشاهُح
يؽاضشج و 201
أ .يؽً انذٌٍ لُفىد
يُهعٍح انثؽس فً
ػهى االظرًاع
يؽاضشج .و 201
أ.نغىٌم عًٍشج

الخميـس

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً نهغُح انصانصح ػهى االظرًاع
09:30 – 08:00

األحـد

11:00 – 09:30

انُظشٌاخ انًؼاصشج فً ػهى
االظرًاع
يؽاضشج .و 201
أ .يصطفى لذٌشي

عىعٍىنىظٍا انشاتظ
االظرًاػً
يؽاضشجو 201
أ .صغٍُح َىال

االثنيـن

انذساعاخ انًؤعغح فً ػهى
االظرًاع  .يؽاضشج .و 201
أَ .ضاس ًٌٍُح

الثالثـاء

انؽىكًح وأخاللٍاخ انًهُح
يؽاضشج .و 201
أ.أػشاب ؼكٍى

األربعـاء

12:30 - 11:00

ذؽهٍم ويؼانعح انًؼطٍاخ
االظرًاػٍح
يؽاضشج و 201
أ .لاسغ عًاغ

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

يهرمى انرذسٌة ػهى انثؽس
االظرًاػً
يؽاضشج .و 201
أ .تىشؽٍظ فرٍؽح

انؼهى واألخالق
يؽاضشج و 201
أ .ػثذ انؽكٍى تٍ تؼطىػ

ػهى اظرًاع انًؤعغاخ 1
يؽاضشج .و انكثٍش
أٌ .ؽٍاوي يشٌى

الخميس

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً  -ياعرش  02ػهى اظرًاع ذُظٍى وػًم فىض 1

انغثد

األؼذ

االشٍُـٍ

09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

ذششٌؼاخ لاَىٌ انؼًم فً
انعضائش
يؽاضشج ق 301
أٌ .ؽٍاوي يشٌى
دساعاخ ؼىل عىعٍىنىظٍا
انؼًم فً انعضائش
يؽاضشج ق301
أ .لاسغ عًاغ

االؼصاء انرطثٍمً نهؼهىو
االظرًاػٍح
يؽاضشج ق 301
أ ٌايٍ تهًشداعً

االؼصاء انرطثٍمً نهؼهىو
االظرًاػٍح
ذطثٍك ق 301
أ ٌايٍ تهًشداعً

دساعاخ ؼىل عىعٍىنىظٍا
انؼًم فً انعضائش
ذطثٍك ق 301
أ……………. .

نغح أظُثٍح
ذطثٍك ق 301
أ........... .

انًماوالذٍح
يؽاضشج ق 301
أ.انؼاتذ نٍُذج

عىق انؼًم فً انعضائش
ذطثٍك ق 301
أ .تشاهًً صثاغ

يُهعٍح ذؽشٌش يزكشج
ذطثٍك ق 301
أ .صغٍُح

عىق انؼًم فً انعضائش
يؽاضشج ق 301
أ .تشاهًً صثاغ

انرؽهٍم انغىعٍىنىظً
نهًؤعغح انعضائشٌح
يؽاضشج .ق 301
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

انرؽهٍم انغىعٍىنىظً
نهًؤعغح انعضائشٌح
ذطثٍك .ق 301
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

يُهعٍح ذؽشٌش يزكشج
يؽاضشج ق 301
أ.خشًىٌ يؽًذ

انؽشان انًهًُ واالظرًاػً فً انؽشان انًهًُ واالظرًاػً
فً انعضائش
انعضائش
يؽاضشج ق 301
ذطثٍك ق 301
ا .ؼشوػ ساتػ
ا .ؼشوػ ساتػ

17:00 – 15:30

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً  -ياعرش  02ػهى اظرًاع ذُظٍى وػًم فىض 2

انغثد

األؼذ

االشٍُـٍ

09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

ذششٌؼاخ لاَىٌ انؼًم فً
انعضائش
يؽاضشج ق 301
أٌ .ؽٍاوي يشٌى
دساعاخ ؼىل عىعٍىنىظٍا
انؼًم فً انعضائش
يؽاضشج ق 301
أ .لاسغ عًاغ

االؼصاء انرطثٍمً نهؼهىو
االظرًاػٍح
يؽاضشج ق 301
أ ٌايٍ تهًشداعً

دساعاخ ؼىل عىعٍىنىظٍا
انؼًم فً انعضائش
ذطثٍك ق 302
أ……………. .

انًماوالذٍح
يؽاضشج ق 301
أ.انؼاتذ نٍُذج

يُهعٍح ذؽشٌش يزكشج
ذطثٍك ق 302
أ .صغٍُح

االؼصاء انرطثٍمً نهؼهىو
االظرًاػٍح
ذطثٍك ق 302
أ ٌايٍ تهًشداعً
انرؽهٍم انغىعٍىنىظً
نهًؤعغح انعضائشٌح
ذطثٍك .ق 302
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

انؽشان انًهًُ واالظرًاػً فً
انعضائش
ذطثٍك ق 302
ا .تىكششح سشٍذ

انؽشان انًهًُ واالظرًاػً
فً انعضائش
يؽاضشج ق 301
ا .ؼشوػ ساتػ

انرؽهٍم انغىعٍىنىظً
نهًؤعغح انطصائشٌح
يؽاضشج .ق 301
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

يُهعٍح ذؽشٌش يزكشج
يؽاضشج ق 301
أ.خشًىٌ يؽًذ

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

نغح أظُثٍح
ذطثٍك ق 301
أ………….. .
عىق انؼًم فً انعضائش
يؽاضشج ق 301
أ .تشاهًً صثاغ

عىق انؼًم فً انعضائش
ذطثٍك ق 302
أ .تشاهًً صثاغ

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً  -ياعرش  02ػهى االظرًاع اَؽشاف وظشًٌح  -انماػح 306

انغثد
األحـد

االثنيـن

09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

انعشائى انًغرؽذشح
يؽاضشج ق301
أ .تهؼٍذ انهاو
أَصشوتىنىظٍا انعُائٍح
يؽاضشج ق306
أ .كًال تىلشج
انًؤعغاخ االصالؼٍح
وانؼماتٍح
يؽاضشج ق306
أ .لادسج تشٍش

انعشائى انًغرؽذشح
ذطثٍك ق306
أ .تهؼٍذ انهاو
أَصشوتىنىظٍا انعُائٍح
ذطثٍك ق306
أ .كًال تىلشج
انًؤعغاخ االصالؼٍح
وانؼماتٍح
ذطثٍك ق306
أ .لادسج تشٍش

تشيعٍاخ ذؽهٍم انثٍاَاخ
يؽاضشج ق306
أ .نىَاَغح سيضاٌ
انخذيح االظرًاػٍح
يؽاضشج ق306
أ .ػشػاس أَظ

تشيعٍاخ ذؽهٍم انثٍاَاخ
ذطثٍك ق306
أ .نىَاَغح سيضاٌ
يهرمى انرذسٌة ػهى انثؽس
يؽاضشج ق306
أ .تٍثًٍىٌ كهصىو

نغح أظُثٍح
ق306
أ .ػىاس دالل
يهرمى انرذسٌة ػهى انثؽس
ذطثٍك ق306
أ .تٍثًٍىٌ كهصىو

انًماوالذٍح
يؽاضشج ق306
أ .د تشاهًً صثاغ

ظُىغ وسػاٌح األؼذاز
يؽاضشج ق306
أ .شاتد ػهً

ظُىغ وسػاٌح األؼذاز
ذطثٍك ق306
أ .شاتد ػهً

17:00 – 15:30

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً  -ياعرش  02ػهى االظرًاع انؽضشي – انماػح 303

انغثد

األؼذ

االشٍُـٍ

09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

انرخطٍظ انؽضشي
يؽاضشج .ق
أ .تٍ انغؼذي عًاػٍم
انذًٌىغشافٍا فً انذساعاخ
انؽضشٌح
يؽاضشج .ق
أ .أؼًذ تىرساع
اَرشتىنىظٍا ؼضشٌح
يؽاضشج  .ق
أ.نغشٌثً َغًٍح

انرخطٍظ انؽضشي
ذطثٍك .ق
أ .تٍ انغؼذي عًاػٍم
انذًٌىغشافٍا فً
انذساعاخ انؽضشٌح
ذطثٍك .ق
أ .تؼٍظ فاذػ
اَرشتىنىظٍا ؼضشٌح
ذطثٍك .ق
أ.نغشٌثً َغًٍح

اػالو آنً
يؽاضشج ق
أ.تهماعى عُذط

نغح فشَغٍح
ذطثٍك .ق
أ……………

االذصال
يؽاضشج ق
أ.طثشىػ َغًٍح

انًمىالذٍح
يؽاضشج  .ق
أ.تىكششح سشٍذ

انُظشٌاخ انًؼاصشج
يؽاضشج .ق
أ.صاؼثً وهٍثح

انُظشاخ انًؼاصشج
ذطثٍك .ق
أ.صاؼثً وهٍثح

15:30 – 14:00

17:00 – 15:30

ذذسٌة ػهى ذؽشٌش انرماسٌش
وانىشائك
يؽاضشج ق
أ.هًاػ عاػذ
يُاهط انذساعاخ انؽضشٌح
يؽاضشج ق
أ .تهماعى تىلشج

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً  -ياعرش  01ػهى اظرًاع ذُظٍى وػًم – انفىض 01
09:30 – 08:00

السبت
األحد

االثنيـن

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

يذخم إنى ػهى اظرًاع
انرُظٍى
يؽاضشج ق 303
أ .كًال تىلشج
َظشٌاخ انرُظٍى
ذطثٍك .ق 303
أ .صسوال نٍهى

ذًٍُح انًىاسد انثششٌح
ذطثٍك .ق 303
أٌ.ؽٍاوي يشٌى

إؼصاء إعرذالنً
يؽاضشج .ق 303
أ .أيمشاٌ يٍُش

إؼصاء إعرذالنً
ذطثٍك .ق 303
أ .أيمشاٌ يٍُش

يعرًغ انًؼشفح
يؽاضشج .ق 303
أَ.ضاس ًٌٍُح

أَصشتىنىظٍح إلرصادٌح
يؽاضشج .ق 303
أ .خشًىٌ يؽًذ

َظشٌاخ انرُظٍى
يؽاضشج .ق 303
أ .صسوال نٍهى

يذخم إنى ػهى اظرًاع
ذطثٍك ق 303
أ .كًال تىلشج

ذًٍُح انًىاسد انثششٌح
يؽاضشج .ق 303
أ .أػشاب ؼكٍى

نغح فشَغٍح
ذطثٍك .ق 303
أ.................. .

ذمٍُاخ انثؽس 1
يؽاضشج .ق 303
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

ذمٍُاخ انثؽس 1
ذطثٍك .ق 303
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

ػهى انُفظ االظرًاػً نهؼًم
ذطثٍك .ق 303
أ.تىكششح سشٍذ

ػهى انُفظ االظرًاػً نهؼًم
يؽاضشج .ق303
أ .تىكششح سشٍذ

17:00 – 15:30

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً  -ياعرش  01ػهى اظرًاع ذُظٍى وػًم – انفىض 02
09:30 – 08:00

السبت
األحد

االثنيـن

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

يذخم إنى ػهى اظرًاع
انرُظٍى
يؽاضشج ق 303
أ .كًال تىلشج
إؼصاء إعرذالنً
ذطثٍك .ق 304
أ .أيمشاٌ يٍُش

يذخم إنى ػهى اظرًاع
ذطثٍك ق 304
أ .كًال تىلشج

إؼصاء إعرذالنً
يؽاضشج .ق 303
أ .أيمشاٌ يٍُش

ذًٍُح انًىاسد انثششٌح
ذطثٍك .ق 304
أٌ.ؽٍاوي يشٌى

يعرًغ انًؼشفح
يؽاضشج .ق 303
أَ.ضاس ًٌٍُح

أَصشتىنىظٍح إلرصادٌح
يؽاضشج .ق 303
أ .خشًىٌ يؽًذ

َظشٌاخ انرُظٍى
يؽاضشج .ق 303
أ .صسوال نٍهى

َظشٌاخ انرُظٍى
ذطثٍك .ق 304
أ .صسوال نٍهى

ذًٍُح انًىاسد انثششٌح
يؽاضشج .ق 303
أ .أػشاب ؼكٍى

نغح فشَغٍح
ذطثٍك .ق 304
أ............... .

ذمٍُاخ انثؽس 1
يؽاضشج .ق 303
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

ػهى انُفظ االظرًاػً نهؼًم
ذطثٍك .ق 304
أ.تىكششح سشٍذ

ذمٍُاخ انثؽس 1
ذطثٍك .ق 304
أ.ػثذ انًىيٍ فؤاد

ػهى انُفظ االظرًاػً نهؼًم
يؽاضشج .ق303
أ .تىكششح سشٍذ

17:00 – 15:30

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً  -ياعرش  01ػهى االظرًاع اَؽشاف وظشًٌح  -انماػح 305
09:30 – 08:00

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

انغثد
األحـد

انغٍاعح انعُائٍح
يؽاضشج .ق 305
أ .ػىفً يصطفى

يُهعٍح انثؽس
يؽاضشج .ق 305
أ .ؼشوػ ساتػ

يُهعٍح انثؽس
ذطثٍك ق .305
أ .ؼشوػ ساتػ

االثنيـن

اإلؼصاء انعُائً
يؽاضشج .ق 305
أ.ػًشاوي صالغ انذٌٍ

اإلؼصاء انعُائً
ذطثٍك .ق 305
أ.ػًشاوي صالغ انذٌٍ

ػهى اإلظشاو
يؽاضشج  .ق 305
أ .أػشاب ؼكٍى

الثالثاء

ػهى انضؽاٌا
يؽاضشج .ق 305
أ .يصطفى لذٌشي

ػهى انضؽاٌا
ذطثٍك .ق 305
أ .يصطفى لذٌشي

نغح فشَغٍح
ذطثٍك  .ق 305
أ .ظثاٌهً نٍُذج

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

ػهى انُفظ انعُائً
يؽاضشج .ق 305
أ .تٍ ػثٍذ
ػهى انؼماب
يؽاضشج .ق 305
أ.شاتد ػهً
انُظشٌاخ انغىعٍىنىظٍح
نإلَؽشاف وانعشًٌح
يؽاضشج ق 305
أ .تٍثًٍىٌ كهصىو

ػهى اإلظشاو
ذطثٍك .ق 305
أ.تهؼٍذ إنهاو
ػهى انؼماب
ذطثٍك .ق 305
أ.شاتد ػهً
انُظشٌاخ انغىعٍىنىظٍح
نإلَؽشاف وانعشًٌح
ذطثٍك ق 305
أ .تٍثًٍىٌ كهصىو

17:00 – 15:30

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

جامعة باتنة 01
السنة الجامعية2020/2019 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

السداسي األول

قسم عمم االجتماع والديموغرافيا

انثشَايط األعثىػً نهغُح ياعرش  01ػهى االظرًاع انؽضشي – انماػح 402
09:30 – 08:00

انغثد

األؼذ

االشٍٍُ
انخًٍـظ

يذخم إنى ػهى االظرًاع
انؽضشي
يؽاضشج .ق 402
أ.تىرساع أؼًذ
يذخم نهرًٍُح
يؽاضشج .ق 402
أ.تشرهح يخراس

11:00 – 09:30

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

15:30 – 14:00

اػالو انً
ذطثٍك .ق 402
أ .تهماعى عُذط
يذخم إنى ػهى االظرًاع
انؽضشي
ذطثٍك .ق 402
أ.تىرساع أؼًذ
يذخم نهرًٍُح
ذطثٍك .ق 402
أ.تشرهح يخراس

انغٍاعاخ انؽضشٌح
يؽاضشج .ق402
تٍ انغؼذي عًاػٍم

انغٍاعاخ انؽضشٌح
ذطثٍك .ق 402
أ.تٍ انغؼذي عًاػٍم

نغح فشَغٍح
ذطثٍك .ق 402
أ………….

إلرصاد ؼضشي
يؽاضشج .ق 402
أ.ػشػاس آَظ

يُهعٍح
يؽاضشج .ق 402
أ .تٍ عاهم نخضش

يُهعٍح
ذطثٍك .ق 402
أ .تٍ عاهم نخضش

انظاهشج انؽضشٌح
يؽاضشج .ق 402
أ.نغشٌثً َغًٍح
ذشتص يٍذاًَ
يؽاضشج .ق 402
أ.تٍ انغؼذي عًاػٍم

انظاهشج انؽضشٌح
ذطثٍك .ق 402
أ.نغشٌثً َغًٍح
ذشتص يٍذاًَ
ذطثٍك .ق 402
أ.هًاػ عاػذ

انغًٍائٍح انثٍاٍَح
يؽاضشج .ق 402
أ .دتاػ دساظً

17:00 – 15:30

َائة سئٍظ انمغى نهثٍذاغىظٍا

