
 10باتنة جامعة 

 2017/2018السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

  األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع انًحبضشاد  ثشَبيح 

  

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يُهدٍخ انجحث فً  

 ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310وأ.ثىشحٍظ 

 انزغٍش االخزًبػً   

 يحبضشح

 310أ.ثٍجًٍىٌ و

 االثنيـن
 انًشكالد االخزًبػٍخ    

 يحبضشح

 310أ.انؼبثذ و

 ربسٌخ اندضائش انًؼبصش

 يحبضشح

 310قأ.يطًش 

 الثالثـاء
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 يحبضشح

 310و.أ.صبحجً 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 يحبضشح

 310أ.سؼبدح  و

    

 األربعـاء
 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع 

 يحبضشح

 310و أ.خشًىٌ

    

 الخميـس
      

 سئٍس انمسى
 

 
 

 
  



 10باتنة جامعة 

 2017/2018السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

  0 ىجفاألسجىػً نهسُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع ًحبضشاد ان ثشَبيح 

  

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يُهدٍخ انجحث فً  

 ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310وأ.ثىشحٍظ 

 يُهدٍخ انجحث فً

 ػهى االخزًبع

 910. ق.  0رطجٍك ف. 

 أ.ثىشحٍظ

 انزغٍش االخزًبػً 

 910. ق.0ف رطجٍك

 ػىاجأ.

 انزغٍش االخزًبػً

 يحبضشح

 310أ.ثٍجًٍىٌ و

 االثنيـن
 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 910. ق.  0رطجٍك. ف. 

 أ.صسوال 

 إحصبء إسزذالنً

 910 . ق.0رطجٍك. ف

 انًشكالد االخزًبػٍخ 

 910.ق.   0رطجٍك. ف. 

 أ.انؼبثذ .

 انًشكالد االخزًبػٍخ

 يحبضشح

 310أ.انؼبثذ و

 ربسٌخ اندضائش انًؼبصش

 يحبضشح

 310قأ.يطًش 

 الثالثـاء
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 يحبضشح

 310و.أ.صبحجً 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 يحبضشح

 310أ.سؼبدح  و

 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ 

 910ق ..0. ف.رطجٍك

 أ.صبحجً 

  

 األربعـاء
 فشَسٍخ  نغخ

 910. ق. 0رطجٍك. ف

 أ.خزسي.

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310و أ.خشًىٌ

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع

 910. ق.  0رطجٍك. ف. 

  أ.خشًىٌ

   

 الخميـس
      

 سئٍس انمسى
 



 10باتنة جامعة 

 2017/2018السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

  3 ىجفاألسجىػً نهسُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع انًحبضشاد  ثشَبيح 

  

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يُهدٍخ انجحث فً  

 ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310وأ.ثىشحٍظ 

 يُهدٍخ انجحث فً 

 ػهى االخزًبع

 913ق.  . 3ف. رطجٍك

 أ.ثىشحٍظ.

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع

 913. ق.  3طجٍك. ف.ر

 ثىكششخأ.

 انزغٍش االخزًبػً

 يحبضشح

 310أ.ثٍجًٍىٌ و

 االثنيـن
 إحصبء اسزذالنً

 913.ق. 3رطجٍك. ف

 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 913. ق.  3رطجٍك. ف. 

 أ.صسوال 

 انًشكالد االخزًبػٍخ

 913.ق. 3رطجٍك. ف. 

  أ.انؼبثذ

 انًشكالد االخزًبػٍخ 

 يحبضشح

 310أ.انؼبثذ و

 ربسٌخ اندضائش انًؼبصش

 يحبضشح

 310قأ.يطًش 

 الثالثـاء
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 يحبضشح

 310و.أ.صبحجً 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 يحبضشح

 310أ.سؼبدح  و

 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 913ق .. 3. ف.رطجٍك

 .أ.صبحجً 

 االخزًبػً انزغٍش

 913. ق. 3. ف.رطجٍك

 أ.ثبثذ.

  

 األربعـاء
 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع 

 يحبضشح

 310و أ.خشًىٌ

 نغخ فشَسٍخ

 913ق. .3رطجٍك. ف

 أ.خزسي. 

   

 الخميـس
      

 سئٍس انمسى
 

 

 
  



 10باتنة جامعة 

 2017/2018السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

 9 ىجف األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع انًحبضشاد  ثشَبيح 

  

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 919ق .. 9. ف.رطجٍك

 أ.صبحجً

 يُهدٍخ انجحث فً 

 ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310وأ.ثىشحٍظ 

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع 

 919.ق.  9اطجٍك. ف.

 ثىكششخ. أ.

 يُهدٍخ انجحث فً

 ػهى االخزًبع

 919ق.   .9رطجٍك ف.

 أ.ثىشحٍظ. 

 انزغٍش االخزًبػً

 يحبضشح

 310أ.ثٍجًٍىٌ و

 االثنيـن
 انًشكالد االخزًبػٍخ 

 919.ق. 9رطجٍك. ف. 

 أ.انؼبثذ 

 انًشكالد االخزًبػٍخ  

 يحبضشح

 310انؼبثذ وأ.

 ربسٌخ اندضائش انًؼبصش

 يحبضشح

 310قأ.يطًش 

 الثالثـاء
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 يحبضشح

 310و.أ.صبحجً 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 يحبضشح

 310أ.سؼبدح  و

 انزغٍش االخزًبػً  

 919. ق. 9. فرطجٍك

 أ.ثبثذ. 

 إحصبء اسزذالنً

 919ق. .3رطجٍك. ف

 

 األربعـاء
 نغخ فشَسٍخ 

 919. ق. 9رطجٍك. ف. 

 أ.ساخحً. 

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310و أ.خشًىٌ

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 919. ق. 9رطجٍك. ف. 

 أ.سؼبدح . 

   

 الخميـس
      

 سئٍس انمسى
 

 

 
  



 10باتنة جامعة 

 2017/2018السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

  0ف األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع انًحبضشاد  ثشَبيح 

  

 نزىلٍذ ا

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يُهدٍخ انجحث فً

 ػهى االخزًبع

 910ق.  .0.ف.رطجٍك

 أ.لبدسح. 

 يُهدٍخ انجحث فً 

 ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310وأ.ثىشحٍظ 

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع

 910. ق. 0طجٍك. ف.ر

 ثىكششخ. أ.

 انزغٍش االخزًبػً  

 يحبضشح

 310أ.ثٍجًٍىٌ و

 االثنيـن
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 910ق  .0.فرطجٍك

  نغشٌجًأ.

 انًشكالد االخزًبػٍخ

 910.ق. 0رطجٍك. ف. 

 أ.لبسذ 

 انزغٍش االخزًبػً

 910. . ق.0. فرطجٍك

 أ. ػىاج 

 انًشكالد االخزًبػٍخ 

 يحبضشح

 310أ.انؼبثذ و

 ربسٌخ اندضائش انًؼبصش

 يحبضشح

 310قأ.يطًش 

 الثالثـاء
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 يحبضشح

 310و.أ.صبحجً 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 يحبضشح

 310أ.سؼبدح  و

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ 

 910. ق. 0رطجٍك. ف. 

 أ.سؼبدح 

 إسزذالنًإحصبء 

 910. ق. 0رطجٍك. ف

 

 األربعـاء
 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع 

 يحبضشح

 310و أ.خشًىٌ

 نغخ فشَسٍخ

  910 . ق.0ف

 أ.ساخحً

 

   

 الخميـس
      

 سئٍس انمسى
 

 

  



 10باتنة جامعة 

 2017/2018السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

 3 ىجف األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع ًحبضشاد ان ثشَبيح 

  

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يُهدٍخ انجحث فً  

 ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310وأ.ثىشحٍظ 

 يُهدٍخ انجحث فً

 ػهى االخزًبع

 913ق. . 3. فرطجٍك

 أ.لبدسح. 

 إحصبء إسزذالنً 

 913ق.. 3رطجٍك. ف

 

 انزغٍش االخزًبػً

 يحبضشح

 310أ.ثٍجًٍىٌ و

 االثنيـن
 انزغٍش االخزًبػً

 913. ق. 3ف. رطجٍك. 

 أ. ػىاج

 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 913ق .3 . ف.رطجٍك

 أ.نغشٌجً 

 انًشكالد االخزًبػٍخ

 913.ق.  3رطجٍك. ف. 

 أ.لبسذ 

 انًشكالد االخزًبػٍخ 

 يحبضشح

 310أ.انؼبثذ و

 ربسٌخ اندضائش انًؼبصش

 يحبضشح

 310قأ.يطًش 

 الثالثـاء
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 يحبضشح

 310و.أ.صبحجً 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 يحبضشح

 310أ.سؼبدح  و

 إحصبء إسزذالنً 

 913 . ق. 3رطجٍك. ف

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 913ق. . 3رطجٍك. ف. 

 أ.سؼبدح 

 

 األربعـاء
 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع 

 يحبضشح

 310و أ.خشًىٌ

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع 

 913. ق.  3اطجٍك. ف.

 خشًىٌ. أ.

 نغخ فشَسٍخ

 913 . ق.3فرطجٍك 

 أ.ساخحً 

 

 

 الخميـس
      

 سئٍس انمسى
 

 

  



 10باتنة جامعة 

 2017/2018السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

 6 ىجف األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ  ػهى االخزًبع انًحبضشاد  ثشَبيح 

  

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يُهدٍخ انجحث فً  

 ػهى االخزًبع

 يحبضشح

 310وأ.ثىشحٍظ 

 يُهدٍخ انجحث فً 

 ػهى االخزًبع

 916ق.  . 6. فرطجٍك

 أ.لبدسح. 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 916. ق. 6رطجٍك. ف. 

 أ.صسوال 

 انزغٍش االخزًبػً

 يحبضشح

 310أ.ثٍجًٍىٌ و

 االثنيـن
 انًشكالد االخزًبػٍخ

 916.ق. 6رطجٍك. ف. 

 أ.لبسذ 

 انزغٍش االخزًبػً

 916. ق.6ف. رطجٍك

 أ. ػىاج 

 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 916ق. .6ف.. رطجٍك

  نغشٌجًأ.

 انًشكالد االخزًبػٍخ 

 يحبضشح

 310أ.انؼبثذ و

 ربسٌخ اندضائش انًؼبصش

 يحبضشح

 310قأ.يطًش 

 الثالثـاء
 ٌ. انسىسٍىنىخٍخ  انحذٌثخ

 يحبضشح

 310و.أ.صبحجً 

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 يحبضشح

 310أ.سؼبدح  و

 إحصبء إسزذالنً

 916. ق. 6رطجٍك. ف

 نغخ فشَسٍخ

 916. ق.6ف

 ساخحًأ.

 

  

 األربعـاء
 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع 

 يحبضشح

 310و أ.خشًىٌ

 يٍبدٌٍ ػهى االخزًبع

 010. ق. 6طجٍك. ف.ر

 وصَبخًأ.

   

 الخميـس
      

 سئٍس انمسى
 

 

 



 
 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 ػهى االخزًبع  انثبنثخ نسُخنهًحبضشاد اسجىػً انجشَبيح األ
 

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث  

أ.ػجذ انًىيٍ   االخزًبػً

 310يحبضشح  و.

انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى  

 أ.ثٍجًٍىٌ   االخزًبع

 310يحبضشح  و

 

 االثنيـن
 د. إج. حمىق اإلَسبٌ

 أ. ػىفً.

 310يحبضشح  و

انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 أ.ٌحٍبوي  0االخزًبػً

 310يحبضشح  و

    

 الثالثـاء
      

 األربعـاء
 0ػهى اخزًبع انًؤسسبد   

 أ.ثىشحٍظ

 310يحبضشح  و

رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 310يحبضشح  و

  

 الخميـس
انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى  

 أ.صغٍُخ    االخزًبع

 310يحبضشح  و

 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.أػشاة

 310يحبضشح  و

   

 

 سئٍس انمسى                                           

 

 

  



 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 0 ىجػهى االخزًبع  ف انثبنثخ األسجىػً نهسُخانجشَبيح 
 

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى  

 . 0رطجٍك. ف..  االخزًبع

 910 ق.

  دسٌذأ. 

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث

أ.ػجذ انًىيٍ   االخزًبػً

 310يحبضشح  و.

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث

 االخزًبػً

 910. ق.0رطجٍك.  ف

 أ.ػجذ انًىيٍ

انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى 

 أ.ثٍجًٍىٌ   االخزًبع

 310يحبضشح  و

 

 االثنيـن
 د. إج. حمىق اإلَسبٌ

 أ. ػىفً.

 310يحبضشح  و

انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 أ.ٌحٍبوي  0االخزًبػً

 310ويحبضشح  

انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 ثٍ سبهمأ.  0االخزًبػً

 310 . ق. 0رطجٍك. ف

   

 الثالثـاء
 نغخ فشَسٍخ

 910 . ق0أ.خزسي. ف.

رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 910 . ق. 0رطجٍك. ف

    

 األربعـاء
 0ػهى اخزًبع انًؤسسبد  

 أ.ثىشحٍظ

 910. ق. 0رطجٍك. ف

 0انًؤسسبد ػهى اخزًبع 

 أ.ثىشحٍظ

 310يحبضشح  و

رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 310يحبضشح  و

  

 الخميـس
 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.أػشاة

 310يحبضشح  و

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 أ.صغٍُخ    االخزًبع

 310يحبضشح  و

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 أ.صغٍُخ    االخزًبع

 910 . ق. 0. فرطجٍك

 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.أػشاة

 910. ق. 0رطجٍك. ف

  

 

 سئٍس انمسى                                           

 

 

  
  



 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 3 ىجػهى االخزًبع  ف انثبنثخ سجىػً نهسُخانجشَبيح األ
 

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث 

 أ.ػجذ انًىيٍ  االخزًبػً

 913 . ق.3رطجٍك.  ف

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث

أ.ػجذ انًىيٍ   االخزًبػً

 310يحبضشح  و.

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 أ.نغشٌجً    االخزًبع

 910. ق. 3رطجٍك. ف

انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى 

 أ.ثٍجًٍىٌ   االخزًبع

 310يحبضشح  و

 

 االثنيـن
 د. إج. حمىق اإلَسبٌ

 أ. ػىفً.

 310يحبضشح  و

انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 أ.ٌحٍبوي  0االخزًبػً

 310يحبضشح  و

انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى 

 أ. دسٌذ   االخزًبع

 919 . ق.3رطجٍك. ف.

انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 ثٍ سبهمأ.  0االخزًبػً

 919. ق. 3رطجٍك. ف

  

 الثالثـاء
رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 913. ق. 3رطجٍك. ف

     

 األربعـاء
 نغخ فشَسٍخ 

 913 . ق3أ.خزسي. ف.

 0انًؤسسبد ػهى اخزًبع 
 أ.ثىشحٍظ

 310يحبضشح  و

رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 310يحبضشح  و

 0ػهى اخزًبع انًؤسسبد 

 أ.ثىشحٍظ

 913. ق. 3رطجٍك. ف

 

 الخميـس
 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.أػشاة

 310يحبضشح  و

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 أ.صغٍُخ    االخزًبع

 310يحبضشح  و

 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.أػشاة

 913. ق. 3رطجٍك. ف

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 أ.صغٍُخ    االخزًبع

 913. ق. 3رطجٍك. ف

  

 

 سئٍس انمسى                                           

 

 

 



  
 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 9 ىجػهى االخزًبع  ف انثبنثخ سجىػً نهسُخانجشَبيح األ
 

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 0ػهى اخزًبع انًؤسسبد  

 حشوش . أ

 919 . ق.9رطجٍك. ف

 

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث

أ.ػجذ انًىيٍ   االخزًبػً

 310و يحبضشح .

انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى  

 أ.ثٍجًٍىٌ   االخزًبع

 310يحبضشح  و

 

 االثنيـن
 د. إج. حمىق اإلَسبٌ

 أ. ػىفً.

 310يحبضشح  و

انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 أ.ٌحٍبوي  0االخزًبػً

 310يحبضشح  و

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 َضاسأ.    االخزًبع

 310 . ق. 9رطجٍك. ف

ػهى انُظشٌبد انًؼبصشح فً 

 أ. دسٌذ   االخزًبع

 310 . ق. 9رطجٍك. ف

  

 الثالثـاء
رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد    

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 919. ق. 9رطجٍك. ف

 نغخ فشَسٍخ

 أ.خجبٌهً.

 919. ق 9ف. 

 

 األربعـاء
انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 أ.لبسذ  0االخزًبػً

 913 . ق. 9رطجٍك. ف

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث

 أ.ػجذ انًىيٍ  االخزًبػً

 919 . ق.9رطجٍك.  ف

 0ػهى اخزًبع انًؤسسبد 
 أ.ثىشحٍظ

 310يحبضشح  و

رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 310يحبضشح  و

  

 الخميـس
 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.أػشاة

 310يحبضشح  و

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 أ.صغٍُخ    االخزًبع

 310يحبضشح  و

 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.ثهؼٍذ

 919 . ق. 9رطجٍك. ف

   

 

 سئٍس انمسى                                           

 

 



10باتنة جامعة   

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 0 ىجػهى االخزًبع  ف انثبنثخ انجشَبيح األسجىػً نهسُخ
 

 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى 

 أ. دسٌذ   االخزًبع

 913 .. ق0رطجٍك. ف.

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجحث 

أ.ػجذ انًىيٍ   االخزًبػً

 310يحبضشح  و.

 0ػهى اخزًبع انًؤسسبد 

 أ.حشوش

 913 . ق.0رطجٍك. ف

 

انًؼبصشح فً ػهى  انُظشٌبد

 أ.ثٍجًٍىٌ   االخزًبع

 310يحبضشح  و

 

 االثنيـن
 د. إج. حمىق اإلَسبٌ

 أ. ػىفً.

 310يحبضشح  و

انشاثظ  سىسٍىنىخٍب

 أ.ٌحٍبوي  0االخزًبػً

 310يحبضشح  و

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى  

 َضاسأ.    االخزًبع

 910 . ق. 0رطجٍك. ف

  

 الثالثـاء
 نغخ فشَسٍخ 

 910. ق0. ف.أ.خزسي

رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 910. ق. 0رطجٍك. ف

   

 األربعـاء
انشاثظ  سىسٍىنىخٍب 

 أ.لبسذ  0االخزًبػً

 910. . ق.0رطجٍك. ف

 0ػهى اخزًبع انًؤسسبد 
 أ.ثىشحٍظ

 310يحبضشح  و

رحهٍم ويؼبندخ انًؼطٍبد 

 أ.نىَبَسخ   االخزًبػٍخ

 310يحبضشح  و

 انزذسٌت ػهى انجحثيهزمى 

 أ.ػجذ انًىيٍ  االخزًبػً

 910 . ق.0رطجٍك.  ف

 

 الخميـس
 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 أ.أػشاة

 310يحبضشح  و

انذساسبد انًؤسسخ فً ػهى 

 أ.صغٍُخ    االخزًبع

 310يحبضشح  و

 انحىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ 

 أ.ثهؼٍذ

 919.. ق.0رطجٍك. ف

  

 

 سئٍس انمسى                                           

 

 

 



 
 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

 انجشَبيح األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ دًٌىغشافٍب 

 
 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 رحهٍم دًٌىغشافً

  310و يحبضشح

 يًٍىٌأ.

 

انشٌبضٍبد انًطجمخ فً   

 انذًٌىغشافٍب

 310و .يحبضشح

   أ.ثغضح

  

 االثنيـن
رمٍُبد ورطجٍمبد   

االحصبء فً 

 انذًٌىغشافٍب

 310و  .يحبضشح

   أ.دوثخ

 ػهى اخزًبع انسكبٌ وانؼبئهخ

 310.و  يحبضشح

 خبنذي أ. 

  

 الثالثـاء
وانسٍبسبد  انُظشٌبد  

 انسكبٍَخ

 310و يحبضشح

 يًٍىٌأ.

و. إنى االػالو اَنً فً 

 انذًٌىغشافٍب

 310ويحبضشح  

 

  

 األربعـاء
 خغشافٍب انسكبٌ وانخشائظ

 310ويحبضشح. 

 أ.انؼكشوف  

خًغ انًؼطٍبد انذًٌىغشافٍخ    

 310و يحبضشح.

  أ.يطبطحخ

 

انفٍضٌىنىخٍخ انجششٌخ وػهى 

 األوثئخ

 310وأ.ثؼٍظ  

 

 الخميـس
       

 سئٍس انمسى      

  



 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               عمم االجتماع والديموغرافياقسم 

 0 ىجانجشَبيح األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ ػهى انسكبٌ ف

 

 انزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 رحهٍم دًٌىغشافً

 يحبضشح

 310يًٍىٌ وأ.

انشٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغشافٍب

 0رطجٍك ف 

 401ق   أ.ثغضح

 رحهٍم دًٌىغشافً

 0رطجٍك  ف 

 401يًٍىٌ  ق أ.

انشٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغشافٍب

 يحبضشح

 310و  أ.ثغضح

  

 االثنيـن
رمٍُبد ورطجٍمبد االحصبء  

 فً انذًٌىغشافٍب

 رطجٍك

 401ٌبيٍ  ق.أ.

رمٍُبد ورطجٍمبد االحصبء فً 

 انذًٌىغشافٍب

 يحبضشح

 310و   أ.دوثخ

ػهى اخزًبع انسكبٌ 

 وانؼبئهخ

 310و يحبضشح

 خبنذي أ.

  

 انُظشٌبد وانسٍبسبد انسكبٍَخ   الثالثـاء

 يحبضشح

 310يًٍىٌ وأ.

و. إنى االػالو اَنً فً 

 انذًٌىغشافٍب

 310ويحبضشح  

 

 فشَسٍخنغخ 

 رطجٍك. .أ.خزسي

 401ق. 

و. إنى االػالو اَنً فً 

 انذًٌىغشافٍب

 401رطجٍك. ق. 

 

 خغشافٍب انسكبٌ وانخشائظ األربعـاء

 يحبضشح

 310وأ.انؼكشوف   

 خغشافٍب انسكبٌ وانخشائظ

 رطجٍك

 401ق.أ.انؼكشوف   

خًغ انًؼطٍبد  

 انذًٌىغشافٍخ رطجٍك

 401يطبطحخ. ق . أ

 

خًغ انًؼطٍبد 

 انذًٌىغشافٍخ يحبضشح

 310و يطبطحخأ.

 

انفٍضٌىنىخٍخ انجششٌخ 

 وػهى األوثئخ

 310وأ.ثؼٍظ  

 

 الخميـس
      

 

 

 



 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 السداسي األول                                                                                               والديموغرافياعمم االجتماع قسم 

 

 

  3ىج انجشَبيح األسجىػً نهسُخ انثبٍَخ ػهى انسكبٌ ف

 

 

 انزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 رحهٍم دًٌىغشافً

 يحبضشح

 310يًٍىٌ وأ.

 رحهٍم دًٌىغشافً 

 3رطجٍك  ف 

 013يًٍىٌ  قأ.

انشٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغشافٍب

  3رطجٍك ف

 013ق   أ.ثغضح

انشٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغشافٍب

 يحبضشح

 310و  أ.ثغضح

  

 االثنيـن
رمٍُبد ورطجٍمبد االحصبء 

 فً انذًٌىغشافٍب

 رطجٍك

 013ق. ٌبيٍ  أ.

رمٍُبد ورطجٍمبد االحصبء فً  

 انذًٌىغشافٍب

 يحبضشح

 310و   أ.دوثخ

ػهى اخزًبع انسكبٌ 

 وانؼبئهخ

 يحبضشح

 خبنذي أ. 

  

 انُظشٌبد وانسٍبسبد انسكبٍَخ   الثالثـاء

 يحبضشح

 310يًٍىٌ وأ.

و. إنى االػالو اَنً فً 

 انذًٌىغشافٍب

 310ويحبضشح  

 

و. إنى االػالو اَنً فً 

 انذًٌىغشافٍب

 013رطجٍك ق. 

 نغخ فشَسٍخ

 رطجٍكأ.ساخحً. 

 013ق.

 خغشافٍب انسكبٌ وانخشائظ األربعـاء

 يحبضشح

 310وأ.انؼكشوف   

خًغ انًؼطٍبد انذًٌىغشافٍخ 

 رطجٍك

 013ق. أ.يطبطحخ

 

 خغشافٍب انسكبٌ وانخشائظ 

 رطجٍك

 013ق    أ.انؼكشوف

خًغ انًؼطٍبد 

 انذًٌىغشافٍخ يحبضشح

 310و أ.يطبطحخ

 

انفٍضٌىنىخٍخ انجششٌخ 

 وػهى األوثئخ

 310وأ.ثؼٍظ  

 

 الخميـس
        

 

 



 10باتنة جامعة 

 3100/3100السنة الجامعية:                                                                                كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
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 سجىػً نهسُخ انثبنثخ ػهى انسكبٌانجشَبيح األ

 
 نزىلٍذ 

 األٌبو

10:11 – 13:91 13:91 – 00:11 00:11  - 03:91 03:91 -  00:11 00:11 – 03:91 03:91 – 00:11 

 األحـد
 يذخم إنى انًُبرج انسكبٍَخ 

 يحبضشح  أ.دوثخ

 يذخم إنى انًُبرج انسكبٍَخ

 ق.أ.ٌبيٍ   رطجٍك

 0االسمبطبد انذًٌىغشافٍخ 

 013رطجٍك. أ. ٌبيٍ. ق. 

 0 خانذًٌىغشافٍ سمبطبداال

 يحبضشح  أ.ثغضح ق

 

 االثنيـن
 يكًم اإلحصبء انشٌبضً 

 ( يحبضشح9)ل

 013أ دوثخ. ق 

 يكًم اإلحصبء انشٌبضً

 ( رطجٍك9)ل

 013أ ٌبيٍ. ق 

 انزحهٍم انكًً نههدشح

 يحبضشح

 013ق.  أ.ثغضح .

 انزحهٍم انكًً نههدشح

 رطجٍك

 013ق.  أ.ثغضح .

 

 الثالثـاء
      

 األربعـاء
وأخاللٍبد  انحكى انشاشذ

 انًهُخ

 013ق. يحبضشح 

 يطبطحخ.أ

 الزصبد انسكبٌ

 310 . ق يحبضشح  أ.حفبظ 

 االَزمبنٍخ انذًٌىغشافٍخ

 013يحبضشح  أ.حفبظ  ق 

 نغخ أخُجٍخ  رطجٍك

 310 . ٌق.لشً.أ.   

  

 الخميـس
انًشبكم انذًٌىغشافٍخ  

 انًؼبصشح

ق. يحبضشح  أ.ػًشاوي 

013 

انًشبكم انذًٌىغشافٍخ 

 انًؼبصشح

 013ق. رطجٍك أ.ػًشاوي 

   

                                         

 سئٍس انمسى   
 


