
إعالم و اتصال .إ.أولى ماستر  عللسنةالسداسي األول الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم االجتماع                      / العوم االجتماعيةقسم / كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

تقنات التحرير 
عاليوية.أ

تقنيات اإلعالم و اإلتصال و التنمية المستدامة
بن تامي.أ

الثالثاء
2016/01/05

اإلتصال و التغير اإلجتماعي
بن صالح.أ

تاريخ وسائل اإلعالم و اإلتصال
بوزياني.أ

األربعاء
2016/01/06

منهجية و تقنيات
مسعودي.أ

العامةالعالقات 
نقيب.أ

الخميس
2016/01/07

علم إجتماع الرأي الــــعام
بركة.أ

إعالم آلي
عبدالالوي.أ

األحد
2016/01/10

اإلعالم و اإلتصال ميادين و مناهج
منصوري.أ

لغة فرنسية
بن عيسى.أ

21تجرى اإلمتحانات يالقاعة : مالحظة



عمل و تنظيم.إ.أولى ماستر  عللسنةالسداسي األول الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم االجتماع/قسم العلوم االجتماعية/كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

تسيير الموارد البشرية
بلغيت.أ

منهجية و تقنيات
مسعودي.أ

الثالثاء
2016/01/05

سوسيولوجية التنظيم و العمل
بن تامي.أ

مؤشرات التنمية
عاليوية.أ

األربعاء
2016/01/06

سوسيولوجية المؤسسة الجزائرية
شريف.أ

إحصاء إجتماعي
مغلط.أ

الخميس
2016/01/07

لغة فرنسية
موالي ختير.أ

إعالم الي
لعمارة.أ



20تجرى اإلمتحانات يالقاعة : مالحظة

تربوي.إ.أولى ماستر  عللسنةالسداسي األول الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم االجتماع                        /العلوم االجتماعيةقسم / كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

إ التربية.مدخل الى ع
باي.أ

نظريات التربية المقارنة
حضري.أ

الثالثاء
2016/01/05

تاريخ التربية و التعليم
بودندان.أ

مناهج و تقنيات البحث السوسيولوجي
مسعودي.أ

األربعاء
2016/01/06

إحصاء إجتماعي
مغلط.أ

علم النفس التربوي و البيداغوجي
وجدي دمرجي.أ

الخميس
2016/01/07

إعالم آلي
مغلط.أ

األحد
2016/01/10

إ.اإلتجاهات النظرية في ع
زرقة.أ

لغة فرنسية
موالي ختير.أ

19تجرى اإلمتحانات يالقاعة : مالحظة



حضريإ.عأولى ماستر للسنةالسداسي األول الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم اإلجتماع/العلوم االجتماعيةقسم/ كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

اإلحصاء اإلجتماعي
مغلط.أ

المدينة والجنوح
حضري.أ

الثالثاء
2016/01/05

مدخل الى علم اإلجتماع الحضري
طواهري.أ

التحضر والتغير اإلجتماعي
بوزيدي.أ

األربعاء
2016/01/06

منهجية وتقنيات البحث
مسعودي.أ

لغة أجنبية
موالي ختير.أ

الخميس
2016/01/07

المقاربة القانونية لتشريعات الحضري
قارة تركي.أ

اعالم آلي
لعمارة.أ

18تجرى اإلمتحانات يالقاعة : مالحظة



)ليسانس(للسنة الثانية علم االجتماعالثالثالسداسي الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم اإلجتماع/العلوم االجتماعيةقسم/ كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

النظريات السوسيولوجية الحديثة
بن تامي.أ

المشكالت االجتماعية
بوزيدي.أ

الثالثاء
2016/01/05

التغير االجتماعي
بركة.أ

القضايا الدولية الراهنة
بن عامر.أ

األربعاء
2016/01/06

االجتماعمنهجية البحث في علم 
زرقة.أ

تاريخ الجزائر المعاصر
مدان.أ

الخميس
2016/01/07

ميادين علم االجتماع
حجال.أ

لغة إنجليزية
بودندان.أ

بالطابق األرضي1الكبرى رقم تجرى اإلمتحانات يالقاعة : مالحظة



)ليسانس(االجتماعة علم لثللسنة الثاالخامسالسداسي الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم اإلجتماع/العلوم االجتماعيةقسم/ كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

التنظيم العمل و المؤسسة
مرحوم.أ

السيميولوجيااللغة و 
منصوري.أ

الثالثاء
2016/01/05

علم اجتماع الدين
بن عامر.أ

التربية و التنشئة اإلجتماعية
بوزيدي.أ

األربعاء
2016/01/06

ملتقى التدريب
مزوار.أ

الخميس
2016/01/07

علم اجتماع اإلعالم و اإلتصال
بوزياني.ا

عالم الريف و الحضر
دندان.أ

:ات التاليةتجرى اإلمتحانات يالقاع: مالحظة

22الفوج األول بالقاعة 

23الفوج الثاني بالقاعة 



حضريإ.ماستر  عللسنة الثانية الثالثالسداسي الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم اإلجتماع/العلوم االجتماعيةقسم/ كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

اإلقتصاد الحضري
بن عيسى.أ

لغة فرنسية
موالي ختير.أ

الثالثاء
2016/01/05

المدينة و المؤسسة الصناعية
فكروني.ا

ملتقى التدريب
مسعودي.أ

األربعاء
2016/01/06

الجغرافيا الحضرية
دربال.أ

إعالم ألي
عبد الالوي.أ

ما بعد التدرجتجرى اإلمتحانات يقاعة : مالحظة



العمل و التنظيماتإ.ماستر  عللسنةالثانية الثالثالسداسي الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم اإلجتماع/العلوم االجتماعيةقسم/ كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

التنظيم و التغير اإلجتماعي في الجزائر
بشير.أ

لغة فرنسية
موالي ختير.أ

الثالثاء
2016/01/05

سوق العمل في الجزائرسوسيولوجيا 
حجال.أ

ملتقى التدريب
مزوار.أ

األربعاء
2016/01/06

اقتصاد العمل 
شريف.أ

إعالم آلي
عبد الالوي.أ

: التاليةاتتجرى اإلمتحانات يالقاع: مالحظة

14الفوج األول بالقاعة 

15الفوج الثاني بالقاعة 



تنمية بشرية.إ.للسنة الثانية ماستر عالثالثالسداسي الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم اإلجتماع/العلوم االجتماعيةقسم/ كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

انظمة التعليم و التدريب
بن عيسى.أ

تشريعات العمل في الجزائر
مدان.أ

الثالثاء
2016/01/05

أنتروبولوجيا العمل في الجزائر
بن صالح.أ

لغة فرنسية
قهواجي.أ

األربعاء
2016/01/06

التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية
بشير.أ

لغة إنجليزية
بودندان.أ

الخميس
2016/01/07

التعليم في الجزائرالتنمية البشرية و نظام 
بلغيت.أ

17تجرى اإلمتحانات بالقاعة رقم : مالحظة



إ اإلعالم و االتصال.للسنة الثانية ماستر عالثالثالسداسي الخاص بإمتحانات استعمال الزمن 

2015 / 2016السنة الجامعية شعبة علم اإلجتماع/العلوم االجتماعيةقسم/ كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

التوقيت
األيام

10.30-09.0013.00-11.30

اإلثنين
2016/01/04

اإلعالم و اإلتصال و التنشئة اإلجتماعية
مرحوم.ا

قانون اإلعالم و اإلتصال في الجزائر
غالم.أ

الثالثاء
2016/01/05

لغة فرنسية
قهواجي.أ

في المؤسسةتصال إلاإلعالم و ا
سعدي.أ

األربعاء
2016/01/06

ملتقى التدريب
مزوار.أ

أنتروبولوجيا اإلعالم و االتصال
طواهري.أ

الخميس
2016/01/07

إعالم آلي
عبد الالوي.أ

16: تجرى االمتحانات بالقاعة رقم : مالحظة


