
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 

 
 

 التوقيت التاريخ المادة أستاذ المادة الرقم

 يحياوي مريم.أ 0علم اجتماع المؤسسات  10

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

10 
 المعطيات ومعالجة تحليل

 االجتماعية
 00:11-00:11 قارح سماح.أ

 زغينة نوال.أ 0 سوسيولوجيا الرابط االجتماعي 10

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

10 
البحث ملتقى التدريب على 

 االجتماعي
 00:11-00:11 بوشحيط فتيحة.أ

10 
الدراسات المؤسسة في علم 

 االجتماع
 نزار يمينة.أ

 62/62/6662:االثنين
00:11-00:11 

 00:11-00:11 أعراب حكيم.أ الحوكمة وأخالقيات المهنة 10

10 
النظريات المعاصرة في علم 

 االجتماع
 بيبيمون كلثوم.أ

 62/62/6662:الثالثاء
00:11-00:11 

 00:11-00:11 بن بعطوش ع الحكيم.أ العلم واألخالق 10
  

 خارج المبنى – 0المدرج  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

  

 االستدراكيةالدورة  –برنامج امتحانات السداسي األول 

 سنة ثالثة علم اجتماع



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 االجتماع والديموغرافيا قسم علم

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 

 سنة ثانية علم اجتماع

 التوقيت التاريخ المادة (ة)أستاذ المادة الرقم

10 
النظرية السوسيولوجية 

 0 الحديثة
 العابد ليندة .أ

 62/62/6662:السبت
00:11-00:11 

 00:11-00:11 مكسح لويزة .أ ميادين علم االجتماع 02

 طبشوش نسيمة. أ المشكالت االجتماعية 03
 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

 00:11-00:11 قنفود محي الدين.أ قضايا دولية راهنة 04

 زروال ليلى .أ 0 التغير االجتماعي 05
 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 عالية بشيرة.أ االجتماعيعلم النفس  06

07 
منهجية البحث في علم 

 0 االجتماع
 00:11-00:11 62/62/6662:الثالثاء لغويل سميرة .أ

 

 الطابق األرضي -المدرج الكبير  مكان إجراء االمتحان

 

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 االستدراكيةالدورة  - األولامتحان السداسي برنامج 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 

 

 السكانسنة ثانية علم 

 التوقيت التاريخ المادة (ة)أستاذ المادة الرقم

 بغزة عادل. أ 0الديموغرافي المعمق التحليل  10
 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

 00:11-00:11 عمراي صالح الدين. أ 0جمع المعطيات الديموغرافية  10

10 
تقنيات وتطبيقات اإلحصاء في 

 0الديموغرافيا 
 دوبة سعاد. أ

 62/62/6662:األحد
00:11-00:11 

 00:11-00:11 عمريةميمون .أ النظريات والسياسات السكانية 10

 خالدي عبد الكامل. أ 0علم اجتماع السكان والعائلة  10

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 خالدي عبد الكامل. أ فيزيولوجية بشرية وعلم األوبئة 10

10 
مدخل إلى اإلعالم اآللي في 

 الديموغرافيا
 00:11-00:11 بوحفنة خير الدين.أ

10 
الرياضيات المطبقة في 

 0الديموغرافيا 
 عايش حسيبة. أ

 62/62/6662:الثالثاء
00:11-00:11 

 00:11-00:11 لعكروف علي. أ جغرافيا السكان والخرائط 10

 

 010القاعة  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

  

 االستدراكيةالدورة  - األولامتحان السداسي برنامج 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي
 
 

  علم اجتماع حضري 0ماستر 

 التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم

10 
في علم  النظريات المعاصرة

 االجتماع الحضري
 صاحبي وهيبة.أ

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

10 
تدريب على تحرير التقارير ال

 والوثائق
 00:11-00:11 عرعار أنس.أ

 نسيمة لغريبي.أ أنثروبولوجيا حضرية 10

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

 00:11-00:11 هماش ساعد.أ مناهج الدراسات الحضرية 10

 بن السعدي سماعيل.أ التخطيط الحضري 10

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

10 
الديموغرافيا في الدراسات 

 الحضرية
 00:11-00:11 أحمد بوذراع.أ

 بوكرشة رشيد.أ المقوالتية 10
 

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

 00:11-00:11 طبشوش نسيمة.أ االتصال 10

      
 010القاعة  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 

 االستدراكيةالدورة  –برنامج امتحانات السداسي األول 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي
 
 

  التخطيط السكاني والتنمية 0ماستر 

 التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم

 حفاظ الطاهر.أ التحوالت الديموغرافية في الجزائر 10

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

 00:11-00:11 يامن بلمرداسي.أ طرق وتقنيات السبر 10

 عز الدين مطاطحة.أ السكان والتنمية 10

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

10 
التدريب الميداني على البحث ملتقى 

 الديموغرافي
 00:11-00:11 دوبة سعاد.أ

10 
في  المطبقة البرامج الحاسوبية

 الديموغرافيا
 بعيط فاتح.أ

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 أحمد بوذراع.أ تخطيط وتقييم برامج التنمية 10

 لعكروف علي.أ السكان والصحة 10

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

 00:11-00:11 قشي خديجة.أ المقاوالتية 10

 

 010القاعة  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا 

 االستدراكيةالدورة  –برنامج امتحانات السداسي األول 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي
 
 

 علم اجتماع تنظيم وعمــل  0ماستر 

 التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم

10 
العمل في  دراسات حول سوسيولوجيا

 الجزائر
 قارح سماح.أ

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

 00:11-00:11 بلمرداسي يامن.أ اإلحصاء التطبيقي للعلوم االجتماعية 10

10 
التحليل السوسيولوجي للمؤسسة 

 الجزائرية
 عبد المؤمن فؤاد.أ

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

 00:11-00:11 خشمون محمد.أ منهجية تحرير مذكرة 10

 براهمي صباح.أ سوق العمل في الجزائر 10

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 زروال ليلى.أ تشريعات قانون العمل في الجزائر 10

 بشتلة مختار.أ الحراك المهني واالجتماعي في الجزائر 10

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

 00:11-00:11 رشيد بوكرشة.أ المقاوالتية 10

     

 010القاعة  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 االستدراكيةالدورة  –برنامج امتحانات السداسي األول 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي
 
 

 علم االجتماع انحراف وجريمة 0ماستر 

 التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم

 قادرة بشير.أ المؤسسات اإلصالحية والعقابية 10

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

 00:11-00:11 عرعار أنس.أ الخدمة االجتماعية 10

 بلعيد الهام.أ الجرائم المستحدثة 10

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

 00:11-00:11 ثابت علي.أ جنوح ورعاية األحداث 10

 لونانسة رمضان.أ برمجيات تحليل البيانات 10

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 قديري مصطفى.أ نثروبولوجيا الجنائيةاأل 10

 بيبيمون كلثوم.أ على البحث ملتقى التدريب 10

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

 00:11-00:11 براهمي صباح.أ المقاوالتية 10

 

 010القاعة  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

  

 االستدراكيةالدورة  –برنامج امتحانات السداسي األول 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 
 

 علم اجتماع حضري 0ماستر 

 التوقيت التاريخ المادة (ة)أستاذ المادة الرقم

 صاحبي وهيبة.أ 0 الظاهرة الحضرية 10

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

 00:11-00:11 بن يحي لمياء.أ السيميائية البيانية وعلم الخرائط 02

 بن السعدي سماعيل.أ السياسات الحضرية 03

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

 00:11-00:11 بن السعدي سماعيل.أ تربص ميداني 04

 محي الدين قنفود.أ مدخل إلى علم االجتماع الحضري 05

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 لغريبي نسيمة.أ اقتصاد حضري 06

 بشتلة مختار.أ مدخل للتنمية 10

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

 00:11-00:11 بن ساهل لخضر.أ كيفية بناء مشروع بحث/ منهجية 10

 

 خارج المبنى 0المدرج  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 

 االستدراكيةالدورة  - األولامتحان السداسي برنامج 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

  

 

 علم اجتماع تنظيم وعمل 0ماستر 

 التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم

 أعراب حكيم تنمية الموارد البشرية 10

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

 00:11-00:11 يحياوي مريم.أ علم النفس االجتماعي للعمل 02

 براهمي صباح.أ 2تقنيات البحث منهجية و 03

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

 00:11-00:11 بلمرداسي يامن.أ 2 ستدالليالوصفي واالحصاء اإل 04

 العابد ليندة.أ والعمل جتماع التنظيماالعلم لمدخل  05

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 نزار يمينة.أ مجتمع المعرفة 06

 قجة رضا.أ نظريات التنظيم 10

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

 00:11-00:11 خشمون محمد.أ أنثروبولوجيا اقتصادية 10

 

 خارج المبنى 0المدرج  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 االستدراكيةالدورة  - األولامتحان السداسي برنامج 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 االجتماع والديموغرافياقسم علم 

 0202/0201: الموسم الجامعي 

  

 علم اجتماع انحراف وجريمة 0ماستر 

 التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم

10 
النظريات السوسيولوجية 

 0 لإلنحراف والجريمة
 مزوز بركو.أ

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

 00:11-00:11 حكيم أعراب.أ 0 علم اإلجرام 02

 قجة رضا.أ 0 منهجية البحث 03

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

 00:11-00:11 بن عبيد سعاد.أ علم النفس الجنائي 04

 مصطفى قديري.أ 0 علم الضحايا 05

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

 00:11-00:11 عمراوي صالح الدين.أ 0 اإلحصاء الجنائي 06

 علي ثابت.أ 0 علم العقاب 10

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

 00:11-00:11 عوفي مصطفى.أ السياسة الجنائية 10

  

 خارج المبنى 0المدرج  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 

 االستدراكيةالدورة  - األولامتحان السداسي برنامج 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الحاج لخضر  -1جامعة باتنة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديموغرافيا
 0202/0201: الموسم الجامعي 

 

 تخطيط سكاني وتنمية 0ماستر 

 التوقيت التاريخ المادة (ة)أستاذ المادة الرقم

10 
تخطيط السياسات السكانية 

 واتخاذ القرار
 حفاظ الطاهر. أ

 62/62/6662:السبت

00:11-00:11 

02 
اإلحصاء الرياضي وتطبيق 

 0االختبارات اإلحصائية 
 00:11-00:11 خالدي عبد الكامل. أ

03 
تقويم المعطيات اإلحصائية 

 الناقصة
 بعيط فاتح. أ

 62/62/6662:األحد

00:11-00:11 

04 
البحث في العلوم تقنيات 

 0السكانية 
 00:11-00:11 مطاطحة عز الدين. أ

 بعيط فاتح. أ 0التوقعات الديموغرافية  05

 62/62/6662:االثنين

00:11-00:11 

06 
الرياضيات المطبقة في 

 الظواهر الديموغرافية
 00:11-00:11 بلمرداسي يامن.أ

10 
التحليل الديموغرافي 

 0المعمق 
 ميمون عمرية. أ

 62/62/6662:الثالثاء

00:11-00:11 

10 
جغرافية سكان المغرب 

 العربي والجزائر
 00:11-00:11 بن سعيد شفيقة.أ

 

 خارج المبنى 0المدرج  مكان إجراء االمتحان

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 

 االستدراكيةالدورة  - األولامتحان السداسي برنامج 
 


