
 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 

  

 شعبة علم االجتماع

 السنة الثالثة علم االجتماع

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  20.12-22.12 21/20/0202 األحد علم االجتماع وقضايا الوطن العربي 10

 +2المدرج 

 +0المدرج 

 1 المدرج

 دبلة عبد العالي. د.أ
 بشقة سميرة.د 23.12-21.12 21/20/0202 االثنين المخدرات والمجتمع 10
 بوغديري كمال.د 22.22-22.22 23/20/0202 الثالثاء 2سوسيولوجيا الرابط االجتماعي 10
 مراد حنان. د 23.12-21.12 20/20/0202األربعاء 2علم اجتماع المؤسسات 10
 حنان مالكي/ د.ا 22.22-22.22 21/20/0202الخميس والتنمية المستدامةالبيئة  10
 يحياوي نجاة. د.ا 23.12-21.12 21/20/0202السبت علم اجتماع المخاطر 10

 20/0202/ 01في :بسكرة                                                                            طالب021 : العدد الكلي للطلبة           

 

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 

  

 شعبة علم االجتماع

 السنة اولى ماستر علم االجتماع الحضري

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

 C4 20.12-22.12 21/20/0202األحد  سياسات المدن 10
+C5 

 ميدني شايب ذراع. د
 قاسمي شوقي/ د.ا 23.12-21.12 21/20/0202االثنين  تحليل نقدي للنظريات االساسية في علم االجتماع الحضري 10
 جيماوي نتيجة. د 22.22-22.22 23/20/0202الثالثاء  20الظاهرة الحضرية 10
 ميمونة مناصرية/ د.ا 23.12-21.12 20/20/0202األربعاء االيكولوجيا الحضرية 10
 فتيحةتمرسيت . د 22.22-22.22 21/20/0202الخميس المشكالت الحضرية 10
 لبعل أمال. د 23.12-21.12 21/20/0202السبت معالجة المعطيات 10

 20/0202/ 22في :بسكرة                                                                                       طالب 33:للطلبة اإلجماليالعدد 

 

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 

  

 شعبة علم االجتماع

 التنظيم والعملالسنة اولى ماستر علم االجتماع 

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

 20.12-22.12 21/20/0202األحد  التنظيم الحديث للمؤسسة 10

المدرج 
 22ق + 1

 

 عزيز سامية. د
 بولقواس زرفة. د .أ 23.12-21.12 21/20/0202االثنين  القيادة واالتصال المؤسساتي 10
 بولقواس زرفة. د .أ 22.22-22.22 23/20/0202الثالثاء االرغونوميا 10
 عصمان أبو بكر. د 23.12-21.12 20/20/0202األربعاء سوسيولوجيا الحركات العمالية 10
 عباسي يزيد. د 22.22-22.22 21/20/0202الخميس نماذج تنماوية في العالم 10
سوسيولوجيا المخاطر الصناعية  10

 والتكنولوجية

 21/20/0202السبت
21.12-23.12 

 مالك شعباني. د.أ

 20/0202/ 22في :بسكرة                                                                                  طالب 12:للطلبة اإلجماليالعدد 

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 

  

 

 شعبة علم االجتماع

 التربية السنة اولى ماستر علم اجتماع

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

المدرج   22.22-22.22 21/20/0202األحد  النظريات السوسيولجية للتربية 10
 02ق+23

 حسني هنية. د
 عبيدة صبطي. د.أ 21:22-21:22 21/20/0202االثنين  تكنولوجيا االتصال 10
 دباب زهية .د 21.12-21.12 23/20/0202الثالثاء  المدرسي سوسيولوجيا االخفاق 10
 بن عمر سامية. د. أ 21:22-21:22 20/20/0202األربعاء 0منهجية البحث االجتماع التربوي  10
 مسعودي كلتوم. د 21.12-21.12 21/20/0202الخميس التقويم التربوي 10
 حنان مالكي. د.أ 21:22-21:22 21/20/0202السبت سوسيولوجية المؤسسة التربوية 10
 20/0202/ 22في: بسكرة                                                                                طالب : 12للطلبة اإلجماليالعدد 

 


