
 

 01جامعة باتنة 

 2021/2022السنة الجامعية:            كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                
 االول السداسي                                                                                         قسم علم االجتماع والديموغرافيا            

 
 
 
 

 

  08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 

س
خمي

ال
 

 الحوكمة 1/1ف

 301 القاعة بن بعطوش ع الحكيم

 لغة فرنسية 1/1ف

 301 القاعة خذري سليمة

 سوسيولوجيا الرابط 1/1ف

 301 القاعة عواج طهيرة

 تحليل وم المعطيات 1/1ف

 301 القاعة .....................
   

 لغة فرنسية 1/2ف

 302 القاعة خذري سليمة

 الحوكمة 1/2ف

 302 القاعة بن بعطوش ع الحكيم

 تحليل وم المعطيات 1/2ف

 302 القاعة .....................

 سوسيولوجيا الرابط 1/2ف

 302 القاعة عواج طهيرة
   

 
 سوسيولوجيا الرابط 2/1ف

 303 القاعة عواج طهيرة

 الحوكمة 2/1ف

 303 القاعة بن بعطوش ع الحكيم

 لغة فرنسية  2/1ف

 303 القاعة خذري سليمة

 النظريات المعاصرة 2/1ف

 105 القاعة لغويل سميرة
  

 سوسيولوجيا الرابط 2/2ف

 304 القاعة عواج طهيرة

 النظريات المعاصرة 2/2ف

 304 القاعة لغويل سميرة

 لغة فرنسية  2/2ف

 304 القاعة خذري سليمة

 الحوكمة 2/2ف

 304 القاعة بن بعطوش ع الحكيم
   

 
 تحليل وم المعطيات 3/1ف

 305 قاعة. ......................

 علج المؤسسات  3/1ف

 305 القاعةبغامي كتيبة 

 النظريات المعاصرة 3/1ف

 305 القاعة لغويل سميرة

 سوسيولوجيا الرابط 3/1ف

 305 القاعة عواج طهيرة

 لغة فرنسية 3/1ف

 305القاعة  خذري سليمة
 

 تحليل وم المعطيات 3/1ف

 306 قاعة. ......................
 

 النظريات المعاصرة 3/2ف

 306 القاعة لغويل سميرة

 علج المؤسسات 3/2ف

 306 القاعةبغامي كتيبة 

 لغة فرنسية 3/2ف

 306القاعة  خذري سليمة

 سوسيولوجيا الرابط 3/2ف

 306 القاعة عواج طهيرة
 

 الحوكمة 4/1ف

 403 القاعة بلعيد الهام

 سوسيولوجيا الرابط 4/1ف

 403 القاعة لونيسي ريم

 النظريات المعاصرة 4/1ف

 403 القاعة قديري مصطفى
 

 علج المؤسسات 4/1ف

 403 القاعةبغامي كتيبة 

 الدراسات المؤسسة 4/1ف

 403القاعة  عالية بشيرة
 

 سوسيولوجيا الرابط 4/2ف

 404 القاعة لونيسي ريم

 الحوكمة 4/2ف

 404 القاعة بلعيد الهام
 

 النظريات المعاصرة 4/2ف

 404 القاعة قديري مصطفى

 الدراسات المؤسسة 4/2ف

 404القاعة  عالية بشيرة

 علج المؤسسات 4/2ف

 404 القاعةبغامي كتيبة 
 

  
 الحوكمة 5/1ف

 402 القاعة بلعيد الهام

 سوسيولوجيا الرابط 5/1ف

 402 القاعةلونيسي ريم 

 النظريات المعاصرة 5/1ف

 402 القاعة قديري مصطفى
  

  
 سوسيولوجيا الرابط 5/2ف

 404 القاعةلونيسي ريم

 الحوكمة 5/2ف

 401 القاعة الهامبلعيد 
 

 النظريات المعاصرة 5/2ف

 402 القاعة قديري مصطفى
 

  
 الدراسات المؤسسة 1/ 6ف

 105القاعة عالية بشيرة 
  

 سوسيولوجيا الرابط 6/1ف

 401 القاعةلونيسي ريم

 الحوكمة 6/1ف

 401 القاعة بلعيد الهام
 

   
 الدراسات المؤسسة 2/ 6ف

 105القاعة  عالية بشيرة

 الحوكمة 6/2ف

 406 القاعة بلعيد الهام

 سوسيولوجيا الرابط 6/2ف

 406 القاعةلونيسي ريم 
 

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا 

 

 علم االجتماع  الثالثةلسنة ا - التعويضيالبرنامج 


