
              1945مـــــــاي  08جامعــــــــــــــة 

 واإلجتماعية كلية  العلـوم اإلنسانية 

 ــلوم اإلجتمـــــاعيةـــــــالع فرع     

 قســــــــم علــــــــم االجتمــــــــــــاع
 25/01/2018إلى  13/01/2018للفترة  الممتدة من     2017/2018للسنة الجامعية  ولاألرزنامة اإلمتحان  للسداسي 

 

 

 

القسمرئيس              
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 25/01/2018إلى  13/01/2018للفترة  الممتدة من    2018 /2017للسنة الجامعية  ولاألرزنامة اإلمتحان  للسداسي 

 

 السنة األولى علوم إجتماعية 

 القاعات التوقيت المقياس/األستاذ

 
 

 
 تحدد يوم االمتحان 

10:00-08:00 أ.بورصاص         مدخل الى علم النفس     2018جانفي  14األحد   // 

10:00-08:00 أ.لعرابةمدخل إلى االقتصاد                    2018جانفي  15االثنين   // 

10:00-08:00 زنقوفيأ.  مدخل الى علم اإلجتماع             2018جانفي  16الثالثاء   // 

10:00-08:00 أ. ورناني مدخل الى االنتربولوجيا              2018جانفي  17األربعاء   // 

    

    

10:00-08:00 أ.محبوبيمدارس ومناهج                        2018جانفي 21األحد   // 

 // 10:00-08:00 أ.حواوسةتاريخ الجزائر الثقافي                  2018جانفي   22االثنين 

10:00-08:00 أ.حميدات مدخل إلى الفلسفة                  2018جانفي   23الثالثاء   // 



اإلجتماع تنظيم وعملعلم ماستر  الثانية  الثانية علم اإلجتماعالسنة  
 

 

 المقياس/األستاذ التوقيت القاعات المقياس/األستاذ التوقيت القاعات

       

 10:30-12:30  
نظام الجودة في تنظيمات 

 أ.بن صويلح                العمل
 10:30-12:30  

        نظريات سوسيولوجية

 قريدأ.
 2018جانفي  14األحد 

 
10:30-12:30  

 لبحث          التدريب على املتقى 

 أ.بلعادي

 
10:30-12:30  

                 مشكالت اجتماعية  

 غولأ.
 2018جانفي  15االثنين 

 
10:30-12:30  

وتنظيمات العمل  التكنولوجيا

 أ.زنقوفي           الحديث

 
10:30-12:30  

  تاريخ الجزائر

 أ.بوصنوبرة
 2018 جانفي 16الثالثاء 

 

10:30-12:30  
 المرأة و العمل                   

 أ. بن صويلح

 

10:30-12:30  
       التغير االجتماعي

.حواوسةأ   
 2018جانفي  17األربعاء 

       

 10:30-12:30  
تسيير الكفاءات                   

 عسوسأ.
 10:30-12:30  

                           منهجية

 أ.بلعادي
 2018جانفي 21األحد 

 
10:30-12:30  

 إحصاء                           

 أ.يخلف

 
10:30-12:30  

            ميادين علم اجتماع

 أ.بن فرحات
 2018جانفي   22االثنين 

 
10:30-12:30  

نجليزية                        إ

 صنادلةأ.

 
10:30-12:30  

                  قضايا دولية راهنة

 ماهرأ.
 2018جانفي   23الثالثاء 

       

 

  القسم رئيس 
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 25/01/2018إلى  13/01/2018للفترة  الممتدة من    2018 /2017للسنة الجامعية  ولاألللسداسي   رزنامة اإلمتحان
 

الثالثة علم اإلجتماع تنظيم وعملالسنة  تنظيم وعملعلم اإلجتماع  األولى ماسترالسنة    

 المقياس/األستاذ التوقيت القاعات المقياس/األستاذ التوقيت القاعات

       

 
3013:-3015:  

                 تنمية موارد بشرية

بخوشأ.    

 
3013:-3015:  

                     الدراسات المؤسسة في علم االجتماع

 بخوشأ.
 2018جانفي  14األحد 

 
3013:-3015:  

 منهجية               

 أ.بلعادي 

 
3013:-3015:  

          تحليل و معالجة المعطيات االجتماعية

 عسوسأ.
 2018جانفي  15االثنين 

 
3013:-3015:  

            انتروبولوجيا اقتصادية

 ماهرأ.

 
3013:-3015:  

    1 علم اجتماع المؤسسات

 أ. زنقوفي 
 2018جانفي  16الثالثاء 

 
3013:-3015:  

        احصاء

 يخلفأ.

 
3013:-3015:  

  العلم و األخالق

 دبيش.أ 
 2018جانفي  17األربعاء 

       

 
3013:-3015:  

   مدخل الىعلم اجتماع العمل  

 أ.بن صويلح

 
3013:-3015:  

            1سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

 قريدأ.
 2018جانفي 21األحد 

 
3013:-3015:  

      نظريات التنظيم

 جاهميأ. 

 
3013:-3015:  

  النظريات المعاصرة في علم االجتماع

          دبيشأ.
 2018جانفي   22االثنين 

 
3013:-3015:  

   مجتمع المعرفة   

 بن صويلحأ.

 
3013:-3015:  

ملتقى التدريب على البحث                              

 .حميديأ
 2018جانفي   23الثالثاء 

  
  علم النفس االجتماعي للعمل

 أ.غول

 
3013:-3015:  

  الحوكمة و أخالقيات المهنة

 بوصنوبرةأ.
 2018جانفي  24األربعاء 

القسم رئيس  

 

 

 

 

 


