
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

  تذة القسماألسالبيداغوجية البرنامج الخاص بالمرافقة : الموضوع

 برنامجارتأينا طرح  المطروحةونظرا للمشكالت  لألعمال البيداغوجيةمن أجل ضمان السير الحسن 
 كل في مجاله واختصاصه (ليسانس وماستر)المرافقة البيداغوجية في كل المستويات 

  : تكون على الشكل التالي

 60/60/2621الثالثاء : وعلم السكان  علم اجتماع 2السنة    
 12:66إلى  60:66من الساعة 

 القاعة (:ة)األستاذ الرقم القاعة (:ة)األستاذ الرقم
 لغويل سميرة 61

161 
 طبشوش نسيمة 10

 عالية بشيرة 26 لوشن حسين 62 161
 قشي خديجة 21 بلقاسم بوقرة 61
 العابد ليندة 61

162 
 بيبيمون كلثوم 22

 بشتلة مختار 21 لونيسي ريم 60 162
 لغريبي نسيمة 21 عواج طهيرة 60
 زروال ليلى 60

161 
 مكسح لويزة 20

 عوفي مصطفى 20 حدمر زينب 60 161
 عقابي بوجمعة 20 يمينة نزار 60
 امقران منير 16

161 

 لعكروف علي 20
 خالدي عبد الكامل 20 حمدي باشا وليد 11 161

 بوحفنة خير الدين 16 عمراوي صالح الدين 12
 ميمون العمرية 11 بغزة عادل 11

 بن بعطوش عبد الحكيم 11 160
160 

 عايش حسيبة 12
 دوبة سعاد 11 شابي أمينة 10
 مصطفى قديري 11 قارح سماح 10

 قنفود محي الدين 10 160 عوار دالل 10 160
   خذري سليمة 10



 

 60/60/2621 األربعاء: وعلم السكان  علم اجتماع 1السنة    
 12:66إلى  60:66من الساعة 

 القاعة (:ة)األستاذ الرقم القاعة (:ة)األستاذ الرقم
 يحياوي مريم 61

161 
 نزار يمينة 21

 عيشور سهام 22 سنقوقة أمال 62 161
 عماد بوروح 21 بوشحيط فتيحة 61
 بيبيمون كلثوم 61

162 
 طبشوش نسمة 21

 عالية بشيرة 20 حسرومي لويزة 60 162
 صاحبي وهيبة 20 معصم فيروز 60
 قارح سماح 60

161 
 عايش حسيبة 20

 دوبة سعاد 20 زغينة نوال 60 161
 ميمون عمرية 20 شودار انصاف 60
 زغينة نوال 16

161 

 حفاظ الطاهر 16
 خالدي عبد الكامل 11 مكسح لويزة 11 161

 لعكروف علي 12 بوشحيط فتيحة 12
 عمراوي صالح الدين 11 قشي خديجة 11

 محي الدين قنفود 11 160

160 

 بغزة عادل 11
 مطاطحة عز الدين 10 خشمون محمد 10
 قجة رضا 10 عبد المؤمن فؤاد 10
 عوار دالل 10 قديري مصطفى 10

 أعراب حكيم 10 160
160 

 خذري سليمة 10
 زهيرة بلعلوي 10 قادرة بشير 10
 بلعيد الهام 16 عوفي مصطفى 26

 

  



 60/60/2621 الخميس:  جميع التخصصات 2و  1ماستر 
 12:66إلى  60:66من الساعة 

 القاعة (:ة)األستاذ الرقم القاعة (:ة)األستاذ الرقم
 أعراب حكيم 61

161 
 قنفود محي الدين 21

 بشتلة مختار 20 قجة رضا 62 161
 بن السعدي اسماعيل 20 عبد المؤمن فؤاد 61
 بن عبيد سعاد 61

162 

 صاحبي وهيبة 20

 لغريبي نسيمة 20 بلعيد الهام 60 162
 بن يحي لمياء 20 مزوز بركو 60
 يحياوي مريم 16 بيبيمون كلثوم 60
 عمراوي صالح الدين 60

161 

 بن ساهل لخضر 11
 مطاطحة عز الدين 12 عوفي مصطفى 60 161

 حفاظ الطاهر 11 لعكروف علي 16
 ميمون عمرية 11 بغزة عادل 11

 عبد الكاملخالدي  12 161
161 

 بن سعيد شفيقة 10
 دوبة سعاد 10 بلمرداسي يامن 11
 قشي خديجة 10 خشمون محمد 11
 مصطفى قديري 10

160 

 طبشوش نسيمة 10

 عوار دالل 16 لونانسة رمضان 10 160
 زغينة نوال 11 قادرة بشير 10
 براهمي سميرة 12 فاتح بوقرة 10
 زروال ليلى 26

160 

 نزار يمينة 11

 العابد ليندة 11 قارح سماح 21 160
 لغويل سميرة 10 عواج طهيرة 22
 جبايلي ليندة 10 مكسح لويزة 21

 يمكن االتصال بجميع األساتذة اإلداريين على مستوى اإلدارة في نفس األيام -: مالحظة
األيام المحددة على جميع الطلبة المعنيين ببرنامج المرافقة االتصال باألساتذة في  -

 وفقا للبرنامج أعاله وال يحق ألي طالب االحتجاج بعدها
 رئيس قسم علم االجتماع والديموغرافيا


