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 جـدول االمتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بمبرر للسنة الثانية ليسانس علم االجتماع

 2222/2222السداسي الثالث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 03.00...........00.00 00.00..........00.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

 0منهجية البحث في علم االجتماع

 أ.زرقة لطفي هشام 
 

 0الحديثة النظريات السوسيولوجية

 أ.بن تامي رضا 

 

 االثنين

30/00/3030 

 المشكالت االجتماعية 

 أ بوزيدي رجاء 

 ميادين علم االجتماع
 حاكم مليكة أ.

 الثالثاء

32/00/3030 

 تاريخ الجزائر المعاصر
 أ.مدان محمد

 0التغير االجتماعي

 أ.طواهري ميلود

 األربعاء

32/00/3030 

 القضايا الدولية الراهنة
 نصر الدين أ.كازي

 



 

 جـدول االمتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بمبرر للسنة الثالثة ليسانس علم اجتماع

 2222/2222السداسي الخامس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.00...........00.00 00.00..........00.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

0علم اجتماع المؤسسات  

 أ.مرحوم فريد

 الحوكمة وأخالقيات المهنة
 أ.منصوري مختار

 االثنين

30/00/3030 

 الدراسات المؤسسة في علم االجتماع

 أ. بوزيدي رجاء

 ملتقى التدريب على البحث االجتماعي

 أ . خالدي محمد

 الثالثاء

32/00/3030 

 تحليل ومعالجة المعطيات االجتماعية

 أ زروقي محمد األمين

 تحليل اجتماعي لقضايا حقوق اإلنسان
 أ.مجادي لمياء

 األربعاء

32/00/3030 

 النظريات المعاصرة في علم االجتماع

 بلغيث عبد المجيدأ . 

 0سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

 كريمة أ.بن عامر



  

 

 جـدول االمتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بمبرر السنة األولى ماستر علم اجتماع االتصال                       

 2222/2222السداسي األول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 03.00...........00.00 00.00..........00.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

 االتصال والتغير االجتماعي
 صالح بشيرأ.بن 

 تقنيات التحرير السوسيولوجي
 أ.منصوري مختار

 االثنين

30/00/3030 

 الجغرافيا اللغوية
 أ.عطار عبد المجيد

 نظريات االتصال االجتماعي
 أ.بن صالح بشير

 الثالثاء

32/00/3030 

 تاريخ الحركة الوطنية
 أ.مدان محمد

 منهجية البحث
 أ.حضري فضيل

 األربعاء

32/00/3030 

 االجتماع االعالميعلم 
 أ.بوزياني زوبيدة 

 

 استراتيجيات االتصال
 أ.لدرع نعيمة



 

 للطلبة المتغيبين بمبرر السنة األولى ماستر علم اجتماع التربيةجـدول االمتحانات التعويضية 

 2222/2222السداسي األول
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 03.00...........00.00 00.00..........00.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

 1النظريات السوسيولوجية للتربية
  أ.زرقة لطفي هشام

 

 علم النفس التربوي
 أ.بودندان محمد

 االثنين

30/00/3030 

 التربية المقارنة

 أ.بودندان محمد

 تاريخ الفكر التربوي

 أ.نقيب فاروق

 الثالثاء

32/00/3030 

 المناهج التربوية

  أ.غفور عبد الباقي

 0منهجية البحث االجتماعي التربوي

 أ.مسعودي أحمد

 
 األربعاء

32/00/3030 

 0اإلحصاء التربوي

 أ.مفتاح صليحة
 0فلسفة التربية 

 أ.باي بوعالم



 

 جـدول االمتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بمبرر السنة األولى ماستر علم اجتماع عمل وتنظيم

 2222/2222السداسي األول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 03.00...........00.00 00.00..........00.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

 علم النفس االجتماعي للعمل 
 أ.سعدي حسينة

 نظريات التنظيم
 أ.بن تامي رضا

 االثنين

30/00/3030 

 1اإلحصاء الوصفي واالستداللي  
 أ.بن صديق زوبيدة

 مجتمع المعرفة
 أ.عطار عبد المجيد

 الثالثاء

32/00/3030 

 مدخل إلى علم االجتماع العمل والتنظيم 
 أ.فقير راسم

 األنثربولوجيا االقتصادية
 أ.بوحسون العربي

 األربعاء

32/00/3030 

 الموارد البشرية  تنمية
  أ.بلغيت عبد المجيد

 

 1منهجية وتقنيات البحث
 أ.مزواربلخضر



 

 جـدول االمتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بمبرر السنة الثانية ماستر علم اجتماع عمل وتنظيم

 2222/2222السداسي الثالث

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 03:00...................00:00 00:00................09.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

 التحليل السوسيولوجي  للمؤسسة الجزائرية
 أ. مرحوم فريد

 دراسات حول سوسيولوجيا العمل في الجزائر

 أ.بشير محمد

 االثنين

30/00/3030 

 منهجية تحرير مذكرة 
 أ.بشير محمد

 الحراك المهني واالجتماعي

 أ.حاكم مليكة

 الثالثاء

32/00/3030 

   تشريعات قانون العمل

  أ.مدان محمد 

 

 إحصاء تطبيقي للعلوم االجتماعية
 أ.زهراوي محمد أنور

 األربعاء

32/00/3030 

 المقاوالتية

 أ.جياللي خديجة

 سوسيولوجيا سوق العمل
 أ.حجال سعود



 

 الثانية ماستر علم اجتماع االتصالجـدول االمتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بمبرر السنة 

 2222/2222السداسي الثالث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03:00...................00:00 00:00................09.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

 سوسيولوجية االتصال التقليدي في الجزائر  
 أ. حضري فضيل

 المقاوالتية

 أ.مرحوم فريد

 االثنين

30/00/3030 

 العام  االتصال و الرأي 
   أ. طواهري ميلود  

 

 منهجية إعداد مذكرة تخرج  
 أ. حاكم مليكة 

 الثالثاء

32/00/3030 

 التحليل النفسي 

 أ.صغير حياة
 

التطور التاريخي و القانوني لمنظومة اإلعالم و 

 االتصال في الجزائر أ.بركة مصطفي

 األربعاء

32/00/3030 

 اإلعالم الجديد و مجتمع المعرفة  

 عطار عبد المجيدأ.

 تقنيات استخدام الوثائق  
 أ.منصوري مختار



 

 التربية اجتماعالثانية ماستر علم السنة جـدول االمتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بمبرر 

 2222/2222الثالث السداسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03:00...................00:00 00:00................09.00 األيام

 األحد

33/00/3030 

 التربية الخاصة

 بن يحي بومدينأ. 

 اقتصاديات التربية

 بوحسون العربيأ.

 االثنين

30/00/3030 

 تقنيات التحرير

 أ.نقيب فاروق

 اإلرشاد و التوجيه المدرسي

 لدرع نعيمةأ.

 الثالثاء

32/00/3030 

 اإلدارة التربوية والتشريع المدرسي

 أ.غفور عبد الباقي

 على البحث ملتقى التدريب

 أ.مسعودي

 األربعاء

32/00/3030 

 المقاوالتية

 أ.بوزياني زوبيدة
 التربية و التكوين في الجزائر

 أ.باي بوعالم


