
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 الدورة العادية - الثانيالسداسي 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ المادة (ة)أستاذ المادة الرقم

10 
النظريات السوسيولوجية 

 الحديثة
 00:11 - 00:11 01/10/0100:االثنين العابد ليندة.أ

 10الفوج 
 0الطابق / 010المدرج 

  0الفوج الجزء األول من 

  0الفوج الجزء الثاني من 
 0الطابق / 010المدرج 

 1الفوج 
 1الفوج 

 0الطابق / 011المدرج 
 5الفوج الجزء األول من 
 0الطابق / 010القاعة  5الفوج الجزء الثاني من 

 0الفوج 
 -011- 010القاعات 

  0الطابق ب 011

 00:11 - 00:11 05/10/0100:الثالثاء زروال ليلى.أ 0التغير االجتماعي  02

 00:11 - 00:11 00/10/0100:األربعاء بن بعطوش عبد الحكيم.أ الحركات االجتماعية 03

 00:11 - 00:11 01/10/0100:الخميس قارح سماح.أ العمل االجتماعي 04

05 
االحصاء االستداللي 

 والرياضي
 امقران منير.أ

 حمدي باشا وليد.أ
 00:11 - 00:11 01/10/0100:السبت

06 
منهجية البحث في علم 

 االجتماع
 00:11 - 00:11 01/10/0100:األحد لغويل سميرة.أ

 00:11-00:11 01/10/0100:األحد بيبيمون كلثوم.أ علم اجتماع الفن 07

 يتم إجراء االمتحان عن بعد
 

 00:11-00:11 05/10/0100:الثالثاء عوار دالل.أ اللغة األجنبية 10

 00:11-00:11 01/10/0100:الخميس عالية بشيرة.أ علم النفس االجتماعي 11

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 ثانية علم اجتماعالسنة ال اتبرنامج امتحان



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 الدورة العادية - الثانيالسداسي 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ المادة (ة)أستاذ المادة الرقم

 02:11 - 00:11 01/10/2120:االثنين عايش حسيبة.أ 2تحليل ديموغرافي  10

  111-110- 110 القاعات

 11الطابق 

 02:11 - 00:11 01/10/2120:الثالثاء عمراوي صالح الدين.أ 2جمع المعطيات الديموغرافية 12

11 
في  اإلحصاءتقنيات وتطبيقات 

 2الديموغرافيا
 02:11 - 00:11 00/10/2120:األربعاء دوبة سعاد.أ

 02:11 - 00:11 01/10/2120:الخميس خالدي عبد الكامل.أ 2علم اجتماع السكان والعائلة 11

11 
الرياضيات المطبقة في 

 2الديموغرافيا
 بغزة عادل.أ

 01/10/2120:السبت
00:11 - 02:11 

 01:11 - 02:11 أمقران منير.أ  SPSS معالجة وتحليل البيانات 10

 02:11 - 00:11 21/10/2120:األحد ميمون عمرية.أ تقنيات السبر 11

 00:11-00:11 00/10/0100:السبت عايش حسيبة.أ السكان والتنمية 10

 00:11-00:11 01/10/0100:األحد لعكروف علي.أ التخطيط العائلي والصحة اإلنجابية 11 يتم إجراء االمتحان عن بعد

 00:11-00:11 05/10/0100:الثالثاء عوار دالل.أ اللغة األجنبية 01

    نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 السكانثانية علم السنة ال اتبرنامج امتحان



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 الدورة العادية - الثانيالسداسي 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ أستاذ المادة المادة الرقم

 00:11 - 00:11 01/10/0100:االثنين لغويل سميرة.أ واالتصال المؤسساتيالقيادة  10

 المدرج الكبير

 الطابق األرضي

 00:11 - 00:11 05/10/0100:الثالثاء بوكرشة رشيد.أ سوسيولوجيا الحركات العمالية 02

 00:11 - 00:11 00/10/0100:األربعاء براهمي صباح.أ 2منهجية وتقنيات البحث  03

 00:11 - 00:11 01/10/0100:الخميس بلمرداسي يامن.أ 2االحصاء الوصفي واالستداللي  04

 00:11 - 00:11 01/10/0100:السبت زغينة نوال.أ التنظيم الحديث للمؤسسة 05

06 
سوسيولوجيا المخاطر الصناعية 

 والتكنولوجية
 00:11 - 00:11 01/10/0100:األحد عبد المؤمن فؤاد.أ

 00:11-00:11 00/10/0100:السبت قارح سماح.أ األرغونوميا 11

 00:11-00:11 01/10/0100:األحد مكسح لويزة.أ نماذج تنموية في العالم 10 يتم إجراء االمتحان عن بعد

 00:11-00:11 05/10/0100:الثالثاء عوار دالل.أ اللغة األجنبية 11

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا

 تنظيم وعملعلم اجتماع  0ماستر  اتبرنامج امتحان



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر  -1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 0202/0201: الموسم الجامعي 

 الدورة العادية - الثانيالسداسي 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ المادة (ة)أستاذ المادة الرقم

 02:11 - 00:11 01/10/2120:االثنين خالدي عبد الكامل.أ 2االحصاء الرياضي 10

 خارج المبنى 0الفوج األول المدرج 

 خارج المبنى 1الفوج الثاني المدرج 

 02:11 - 00:11 01/10/2120:الثالثاء دوبة سعاد.أ النظريات السكانية المعاصرة 02

03 
تقنيات البحث في العلوم 

 السكانية
 02:11 - 00:11 00/10/2120:األربعاء مطاطحة عز الدين.أ

04 
مناهج،مفاهيم وتقنيات تحليل 

 الهجرة
 02:11 - 00:11 01/10/2120:الخميس بغزة عادل.أ

 02:11 - 00:11 01/10/2120:السبت ميمون عمرية.أ 2التحليل الديموغرافي المعمق 05

 02:11 - 00:11 21/10/2120:األحد بعيط فاتح.أ 2التوقعات الديموغرافية  06

 00:11-00:11 01/10/0100:األحد بن بعطوش عبد الحكيم.أ علم اجتماع األسرة 11

 00:11-00:11 05/10/0100:الثالثاء عوار دالل.أ اللغة األجنبية 10 يتم إجراء االمتحان عن بعد

 00:11-00:11 01/10/2120:الخميس بوقرة فاتح.أ اإلعالم واالتصالتكنولوجيا  11

 نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا      

 تخطيط سكاني وتنمية 0ماستر  اتبرنامج امتحان


