
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

   علم االجتماع السنة: الثانية ل م د                 م اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلو

      

 2017/2018 الرابعتـوزيـع امتحـانـات السـداسـي 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام

09:00 – 10:30 11.30-13.00 

 األحد 

13/05/2018 
 أ بن لباد–علج النفس االجتماعي 

 

 االثنين

14/05/2018  
 أ.حجالالحركات االجتماعية 

 الثالثاء

15/05/2018 
  أ.بن تاميالنظريات السوسيولوجية الحديثة 

 

 األربعاء

16/05/2018  
  أ.طواهريالتغيير االجتماعي 

 الخميس

17/05/2018 
 . منصوريأاالجتماعي العمل 

 

 األحد

20/05/2018  

  أ.زرقةمنهجية البحث في علم االجتماع 
 

 االثنين

21/05/2018 
 أ. بن عيسىالقضايا الدولية الراهنة 

 

 الثالثاء

22/05/2018  
 أ.بودندانلغة أجنبية 

 

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 .يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان-

 

 

 

 



             

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 السنة: الثالثة ل م د علم االجتماع         اإلنسانية واالجتماعية كلية العلوم

             قسم العلوم االجتماعية

 2017/2018 السادستـوزيـع امتحـانـات السـداسـي 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام 

09:00 – 10:30 11.30-13.00 

 األحد 

13/05/2018 
 عيسىأ.بن علم اجتماع المخاطر  

 االثنين

14/05/2018 
 أ. بلغيثعلم االجتماع و قضايا الوطن العربي 

 

 الثالثاء

15/05/2018  
 أ قهواجي –لغة أجنبية 

 األربعاء

16/05/2018 
  أ. سعديالمخذرات و المجتمع 

 

 الخميس

17/05/2018  
 أ. مرحوم علم اجتماع المؤسسة 

 األحد

20/05/2018 
 أ. بن عامرالرابط االجتماعي  سوسيولوجيا

 

 االثنين 

21/05/2018  
 أ.حاكمسوسيولوجيا الهجرة 

 

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان.-

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 السنة: أولى ماستر علم االجتماع إعالم واتصال     لوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية الع

 قسم العلوم االجتماعية

 2017/2018 الثاني تـوزيـع امتحـانـات السـداسـي 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام 

09:00 – 10:30 11:30 – 13:00 

 األحد 

13/05/2018 
 أ.بن لبادالوظيفة االجتماعية لوسائل االتصال  أ.عاليوية السيميولوجيا 

 االثنين

14/05/2018 
 أ.بوزيانياقتصاديات اإلعالم و االتصال  أ. بن تامياالتصال و الفضاء العمومي 

 الثالثاء

15/05/2018 
 أ. الكبارعلم النفس االجتماعي   بن صالحأ. االتصال و التنشئة االجتماعية 

 األربعاء

16/05/2018 
 أ.منصوري التحليل السوسيولوجي لإلعالم أ. عطارالقضايا العالمية الراهنة 

 

 

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 السنة: أولى ماستر علم االجتماع عمل وتنظيمات     وم اإلنسانية واالجتماعيةكلية العل

                                                    قسم العلوم االجتماعية

 2017/2018 الثانيتـوزيـع امتحـانـات السـداسـي 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام

09:00 – 10:30 11:30 – 13:00 

 األحد 

13/05/2018 
  أ. مزوارمنهجية و تقنيات البحث 

 

 االثنين

14/05/2018  
  أ.بشيرنماذج تنموية في العالم 

 الثالثاء

15/05/2018 
 أ.بلحاجاالرغونيميا 

 

 األربعاء

16/05/2018  
 أ. بلحاجسوسيولوجيا الحركات العمالية 

 الخميس

17/05/2018 
 أ. بن تامي التنظيم الحديث للمؤسسة 

 

 األحد

20/05/2018  
  أ. بلغيثالقيادة و االتصال المؤسساتي 

 االثنين

21/05/2018 

 المخاطر الصناعية و التكنولوجية  سوسيولوجيا

   أ. بوحسون

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان.-

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 التربويالسنة: أولى ماستر علم االجتماع                                        علوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية ال

             قسم العلوم االجتماعية

 2017/2018 الثاني تـوزيـع امتحـانـات السـداسـي

 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام 

09:00 – 10:30 11:30 – 13:00 

 األحد 

13/05/2018 
  أ. لكحلسوسيولوجية االخفاق المدرسي 

 

 االثنين

14/05/2018  
  أ. زرقةالنظريات السوسيولوجيا للتربية 

 الثالثاء

15/05/2018 
 أ. مسعودي منهجية البحث االجتماعي التربوي 

 

 األربعاء

16/05/2018  
  أ. بلحريزيالمؤسسة التربوية  سوسيولوجية

 الخميس

17/05/2018 
 أ. نقيبتكنولوجيا االتصال 

 

 األحد

20/05/2018  
  أ. بايفلسفة التربية 

 االثنين

21/05/2018 
 أ. بن حموالتقويم التربوي 

 

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 االمتحان.يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء -

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 التربويماستر علم االجتماع  الثانيةالسنة:                                     علوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية ال

              قسم العلوم االجتماعية

 

 

 

 2017/2018 الرابعتـوزيـع امتحـانـات السـداسـي 

 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام 

09:00 – 10:30 11:30 – 13:00 

 األحد 

13/05/2018  
 ملتقى التدريب أ. مزوار

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان.يرجى من الطلبة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 السنة: الثانية ماستر علم االجتماع إعالم واتصال               لوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية الع

         العلوم االجتماعيةقسم  

     

 

 

 2017/2018 الثالثـوزيـع امتحـانـات السـداسـي ت

 

 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام 

09:00 – 10:30 11:30 – 13:00 

 األحد 

13/05/2018  
 ملتقى التدريب أ. مزوار 

 االثنين

14/05/2018 

السوسيولوجي لمحتوى الوسائل التحليل 

  أ.طواهري

 الثالثاء

15/05/2018  
 وسائل االعالم و االتصال و التكنولوجيا أ. دندان

 االربعاء

16/05/2018 
 لبلق -تربص ميداني

 

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان.-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 السنة: الثانية ماستر علم االجتماع عمل وتنظيمات      لوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية الع

                                                                     قسم العلوم االجتماعية

    

 

 

 2017/2018 الرابعتـوزيـع امتحـانـات السـداسـي 

 

 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام 

09:00 – 10:30 11:30 – 13:00 

 األحد 

13/05/2018  
 التدريب أ.مزوار ملتقى

 

 

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 الحضريالسنة: الثانية ماستر علم االجتماع                واالجتماعيةلوم اإلنسانية كلية الع

         قسم العلوم االجتماعية 

     

 

 

 2017/2018ـوزيـع امتحـانـات السـداسـي الــرابـع ت

 

 

 

                                                   

 التوقيت

 األيــــام 

09:00 – 10:30 11:30 – 13:00 

  األحد

13/05/2018  
 ملتقى التدريب أ. مزوار

 مالحظة : 

 إحضار بطاقة الطالب إجباري-

 يرجى من الطلبة التقيد و االلتزام بشروط إجراء االمتحان.-

 

 

 


