
 10باتنة جامعة 

 7102/7102السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 ػهى اجرًاع ذُظٍى وػًم       17انثرَايج األسثوػً نهسُح ياسرر 

 انرولٍد 

 األٌاو
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 السبت
 إ.األفراد و ػاللاخ  انؼًم

 أ.ٌحٍاوي

 910ق  ذطثٍك

 إ.األفراد و ػاللاخ  انؼًم

 أ.ٌحٍاوي

 910يحاضرج  ق

انرذرٌة ػهى ذطثٍك انطرق 

 اإلحصائٍح فً ػهى االجرًاع

 910أ.  توطرفح  ق

أًَاط اإلدارج انحذٌثح  

 نهًؤسساخ

 أ.تراهًً

 910يحاضرج  ق.

أ.اإلدارج انحذٌثح 

 نهًؤسساخ

 أ.تراهًً

 910ذطثٍك  ق.

       األحد

 

 االثنيـن
    

 
 

 الثالثـاء
  

 
   

 األربعـاء
. انرذرٌة ػهى انثحث انؼهًً 

 فً ػهج انرُظٍى وانؼًم 

 أ.زغٍُح 

 913ق.يحاضرج 

انرذرٌة ػهى انثحث انؼهًً 

 فً ػهج انرُظٍى وانؼًم 

 أ.زغٍُح 

 913ذطثٍك  ق.

 انمٍاس االجرًاػً

 انًويٍأ.ػثذ 

 913يحاضرج ق.

 انهغح األجُثٍح  

 ذطثٍك

 919أ. جثاٌهً ق.

 ذشرٌؼاخ انؼًم

 أػراب . أ

 910يحاضرج ق.

 الخميـس
 سٍاساخ انرشغٍم

 أ.زروال

 910يحاضرج. ق. 

 سٍاساخ انرشغٍم

 أ.زروال

 910ذطثٍك. ق. 

و. خ. نهًؤسساخ انصغٍرج 

 وانًروسطح

 أ.انؼاتذ

 910يحاضرج ق.

انصغٍرج  و. خ. نهًؤسساخ

 وانًروسطح

 أ.انؼاتذ

 910ذطثٍك ق.
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 ػهى االجرًاع انؼائهً  17انثرَايج األسثوػً نهسُح ياسرر 

 

 انرولٍد

 األٌاو
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 انسثد
 انًشاكم األسرٌح 

 أ.ثاتد

 917يحاضرج ق

 انًشاكم األسرٌح

 أ. ثاتد

 917ذطثٍك ق

 الرصادٌاخ األسرج

 خشًوٌأ.

 917قيحاضرج 

  

 األحـد
 سٍاساخ انصحح اإلَجاتٍح

 أ.تٍ ساهم

 913ق. يحاضرج

 سٍاساخ انصحح اإلَجاتٍح

 أ.تٍ ساهم

 910ق ذطثٍك

انرذرٌة ػهى انثحث انؼهًً  .و

 انؼائهً ػهج فً 

 أ.درٌذ

 917قيحاضرج  

 انهغح األجُثٍح 

 لشًأ.

 910ق.ذطثٍك 

اإلحصائٍح خ.ػهى ذطثٍك  خ.

 ػهج ػائهًفً 

 910ق.يحاضرج  نوَاَسحأ.   

 االثنيـن
 انًراج فً انحٍاج األسرٌح

 تٍ تؼطوشأ.

 310ق. يحاضرج

 انًراج فً انحٍاج األسرٌح

 تٍ تؼطوشأ.

 310ق.ذطثٍك  

 لاَوٌ األسرج

 ػوفًأ.

 910يحاضرج ق.

 انطفم فً انحٍاج األسرٌح 

 لُفودأ.

 910يحاضرج ق

 انطفم فً انحٍاج األسرٌح

 لُفودأ.

 910ذطثٍك ق

 الثالثـاء
      

 األربعـاء
      

 الخميـس
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 ػهى االجرًاع انحضري  17ياسرر  األسثوػً نهسُحانثرَايج 

 

 انرولٍد

 األٌاو
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 انسثد
 جغرافٍا حضرٌح 

 أ.تٍ انسؼذي

 919ذطثٍك ق.

 جغرافٍا حضرٌح

 أ.تٍ انسؼذي

 919يحاضرج  ق.

 وانظواهر انحضرٌح انوالغ

 توكرشحأ.

 919يحاضرج  ق. 

انرذرٌة ػهى ذطثٍك انرمٍُاخ 

 اإلحصائٍح فً ػهى االجرًاع

 توطرفح . أ

 919ذطثٍك ق.

 

 األحذ
 انسٍاساخ  انحضرٌح

 أ.تٍ انسؼذي

 913يحاضرج ق.

 –ح. انسكاٍَح4 رٌف 

 يذٌُح

 أ.نغرٌثً

 913يحاضرج ق.

 –ح. انسكاٍَح4 رٌف 

 يذٌُح

 أ.نغرٌثً

 913.ذطثٍك  ق

 انهغح األجُثٍح

 أ.لشً

 310ق. 

  

 االثٍُـٍ
      

 انثالثـاء
      

 األرتؼـاء
ذحهٍم سوسٍو دًٌوغرافً 

 نسكاٌ انًذٌُح

 أ.تورراع

 913ذطثٍك ق. 

ذحهٍم سوسٍو 

دًٌوغرافً نسكاٌ 

 انًذٌُح

 أ.تورراع

 913يحاضرج ق.

و. انرذرٌة ػهى انثحث 

 انؼهًً فً ػهج انحضري

 أ.ػثذ انًويٍ

 913ق.   يحاضرج

 ذارٌخ  حضرٌح 

 أ.لُفود

 910يحاضرج   ق.

 ذارٌخ  حضرٌح

 أ.لُفود

 910ذطثٍك ق.

 انخًٍـس
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 دًٌوغرافٍا انسكاٌ وانرًٍُح 17انثرَايج األسثوػً نهسُح ياسرر 
  

 انرولٍد 

 األٌاو
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 السبت
      

 األحـد
 ت.االحتٌاجات االج واالق

 أ.مطاطحة
 310ق.محاضرة  

 ت.االحتٌاجات االج واالق
 أ.مطاطحة

 310ق.تطبٌق  

ت.االج واالق. 
 للعولمة
 أ.حفاظ

 317ق.محاضرة 

 الصحة والسكان  
 أ.بعٌط

 310ق.محاضرة 

 الصحة والسكان
 أ.بعٌط

 310ق.تطبٌق 

 االثنيـن
      

 الثالثـاء
      

 األربعـاء
 ملتقى التدرٌب

 أ.حفاظ
 010ق.

 دٌمغرافٌة الوطن العربً
 أ.عمراوي

 317ق.

 التنمٌة البشرٌة و الفقر 
 أ.نزار

 310ق.محاضرة 

 التنمٌة البشرٌة و الفقر
  أ.نزار 

 310ق.تطبٌق  

 

 الخميـس
 تحلٌل التنمٌة 

 أ.مطاطحة
 010ق.محاضرة  

 تحلٌل التنمٌة
 أ.مطاطحة 

 010ق.تطبٌق 

 التوقعات الدٌموغرافٌة
 العكروف

 010ق.محاضرة 

 التوقعات الدٌموغرافٌة
 العكروف

 010ق. تطبٌق ٌ

  

 

 

 

 

 

 


