الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
السنة الجامعية 2018 / 2017

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08

التاريخ
اﻻحد
2018-06-10
اﻻثنين
2018-06 -11
الثﻼثاء
2018-06-12
اﻻربعاء
2018-06-13

جــدول اﻻمتحانات اﻻستدراكية – الدورة الثانية -السداسي اﻻول والثانيالسنة اﻷولى ل م د علوم اجتماعية

المقياس
مدخل إلى اﻷنثروبولوجيا
مدخل إلى الفلسفة
مدخل الى اﻻقتصاد
اﻻحصاء الوصفي
مدخل إلى علم النفس
الفرد والثقافة
مدارس و مناهج
مدخل إلى علم اﻻجتماع

التوقيت
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15

اﻷستاذ
دالي
قسول
زيزي
بن زيان
بوحارة
بوشيخي
مغربي
عجاس

تنبيه:
-

في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية.

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

-

المدرج
05
05

05
05
05
05
05
05

المقياس
مدخل إلى الديمغرافيا
مدخل إلى اﻻرطفونيا
اﻻحصاء اﻻستدﻻلي
مجاﻻت العلوم اﻻجتماعية
مدخل إلى علوم التربية
مدخل الى مجتمع المعلومات
مدارس و مناهج
تاريخ الجزائر الثقافي

التوقيت
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00
15:20/13:50
13:30/12:00
15:20/13:50
13:30/12:00
15:20/13:50

حرر يوم:

ع/رئيس القســـم

اﻷستاذ
بلعجال
بوحص
بن زيان
فكروني
قسيﻼت
مهيدة
مغربي
لبعير

المدرج
05
05
05
05
05
05
05
05

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
السنة الجامعية 2018 / 2017

جــدول اﻻمتحانات اﻻستدراكية – الدورة الثانية -السداسي الثالث و الرابع

الرقم

التاريخ

01

اﻻثنين
2018-06 -11

03

الثﻼثاء
2018-06-12

05
06

اﻻربعاء
2018-06-13

07

الخميس
2018-06-14

02

04

التوقيت

السنةالثانية ل م د علم اﻻجتماع

المقياس
المشكﻼت اﻻجتماعية

10.00/8:30

اﻷستاذ
سهالي

22

التغير اﻻجتماعي 01

11.45/10.15

بليفة

22

انثروبولوجيا اجتماعية

القضايا الدولية الراهنة
منهجية البحث في علم
اﻻجتماع 01
علم النفس اﻹجتماعي
ميادين علم اﻻجتماع
النظريات السوسيولوجية
الحديثة 01

10.00/8:30

مكي

22

11.45/10.15

بوعناني

22

10.00/8:30
11.45/10.15

مهيدة
سليماني

22
22

10.00/8:30

قدوسي

22

علم اجتماع الفن
منهجية البحث في علم
اﻻجتماع 02
العمل اﻻجتماعي
الحركات اﻻجتماعية
النظريات السوسيولوجية
الحديثة02

تنبيه:
-

في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية.

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

التوقيت

القاعة

المقياس
التغير اﻻجتماعي02

13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00

اﻷستاذ
بليفة
دالي
يوسف
بوشيخي

22

15:15/13:45

بوعناني

22

13:30/12:00
15:15/13:45

سهالي
مكي

22
22

12.00/10.30

فكروني

22

حرر يوم:

ع/رئيس القســـم

القاعة
22
22

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
السنة الجامعية 2018 / 2017

جــدول اﻻمـتـحـانـا ت اﻻستدراكية – الدورة الثانية -السداسي الخامس و السادس
اﻷستاذ
التوقيت
المقياس
التاريخ
اﻻثنين
النظريات المعاصرة في علم ﻻجتماع  10.00/8:30فكروني
 2018-06 -11تحليل ومعالجة المعطيات اﻻجتماعية  11.45/10.15اوطالب
الثﻼثاء
 10.00/8:30سﻼك
الحوكمة واخﻼقيات المهنة
 2018-06-12الدراسات المؤسسة في علم اﻻجتماع  11.45/10.15سليماني
اﻻربعاء
تحليل اجتماعي لقضايا حقوق اﻻنسان 10.00/8:30
دبار
2018-06-13
 11.45/10.15عجاس
علم اجتماع المؤسسات01

الرقم
01
02
03
04
05
06

الخميس
2018-06-14

07

سوسيولوجيا الرابط اﻻجتماعي

10.00/8:30

تنبيه:
-

في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية.

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

لبعير

القاعة

السنة الثالثة ل م د علم اﻻجتماع

22
22

المقياس
البيئة و التنمية المستدامة
علم اجتماع المخاطر
المخدرات و المجتمع
المشروع الشخصي المهني

15:15/13:45

علم اجتماع المؤسسات02

13:30/12:00

22

علم اجتماع وقضايا الوطن العربي

15:15/13:45

22

سوسيولوجيا الرابط اﻻجتماعي

12.00/10.30

22
22
22

حرر يوم:

ع/رئيس القســـم

التوقيت
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00

القاعة

اﻷستاذ
بليفة
قدوسي
بوشيخي
شعدو
عجاس
دالي

22

لبعير

22

22
22
22
22
22

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
السنة الجامعية 2018 / 2017

جــدول اﻻمـتـحـانـات اﻻستدراكية – الدورة الثانية -السداسي الثالث والرابع
الرقم

التاريخ

01
02
03
04
05
06
07
08

اﻻثنين
2018-06 -11
الثﻼثاء
2018-06-12
اﻻربعاء
2018-06-13
الخميس
2018-06-14

المقياس
الفلسفة اليونانية
الفكر الشرقي
المنطق التقليدي
منهجية البحث الفلسفي 01
فلسفة التاريخ
مدارس الفلسفة اليونانية
تاريخ العلم
الفكر الخلدوني

التوقيت
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15

اﻷستاذ
بن طرات
مروفل
مغربي
بن بوهة
دواجي
قسول
رايس
عرباوي

تنبيه:
-

في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية.

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

السنة الثانية ل م د فلسفة

المقياس
القاعة
23
فلسفة القيم
23
المنطق الرمزي
23
فلسفة اسﻼمية
23
منهجية البحث الفلسفي02
23
علم الكﻼم
23
فلسفة يهودية مسيحية
 23فلسفة التأويل في العصر الوسيط

التوقيت
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00

23
حرر يوم:
ع/

رئيس القســـم

اﻷستاذ
مروفال
مغربي
رايس
بن بوهة
قسول
دواجي
بن طرات

اقاعة
23
23
23
23
23
23
23

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
السنة الجامعية 2018 / 2017

جــدول اﻻمتحانات اﻻستدراكية – الدورة الثانية -السداسي الخامس والسادس

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08

التاريخ
اﻻحد
2018-06-10
اﻻثنين
2018-06 -11
الثﻼثاء
2018-06-12
اﻻربعاء
2018-06-13

المقياس

التوقيت

مناهج فلسفية حديثة
فلسفة اﻷخﻼق
الفلسفة اﻻجتماعية
تعليمية الفلسفة
فلسفة العلوم 1
فلسفة الجمال 1
فلسفة غربية حديثة
فكر عربي حديث

10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15
10.00/8:30
11.45/10.15

اﻷستاذ
معرف
عواد
عرباوي
بن بوهة
اوﻻجي
حفيان
دواجي
مرابي

تنبيه:
-

في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية.

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

القاعة
23
23
23
23
23
23
23
23

السنة الثالثة ل م د فلسفة

المقياس
فلسفة اﻻخﻼق
الفلسفة و اليومي
فلسفة غربية معاصرة
فكر عربي معاصر
فلسفة الجمال 02
فلسفة العلوم 02
مناهج فلسفية معاصرة
تعليمية الفلسفة 02
حرر يوم:
ع/

رئيس القســـم

التوقيت
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00
15:15/13:45
13:30/12:00
15:15/13:45

اﻷستاذ
عواد
عرباوي
مروفال
مرابي
حفيان
اوﻻجي
معرف
سومار

القاعة
23
23
23
23
23
23
23
23

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كليةالعلوم اﻹنسانية و اﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
السنة الجامعية 2018/2017

جــدول اﻻمـتـحـانـ ت اﻻستدراكية – الدورة الثانية السداسي الثاني
المقياس
تكنولوجيا اﻻتصال
سوسيولوجيا المؤسسة التربوية
سوسيولوجية اﻻخفاق المدرسي
التقويم التربوي
النظريات السوسيولوجية للتربية 02
منهجية البحث اﻻجتماعي التربوي 02
اﻻحصاء التربوي 02

فلسفة التربية

اﻷستاذ
متاجرصوريا
بهيف عبد الحميد
رحوي عائشة
دالي يوسف
بهيف عبد الحميد
بلعربي منور
شعدو كريم

زيدي لويزة

التاريخ

اليوم
اﻻثنين

2018/06/11

الثﻼثاء

2018/06/12

اﻻربعاء

2018/06/13

تنبيه:

-

.
في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

سنة أولى ماستر علم اجتماع التربية
التوقيت
10.00/8:30
11:45/10:15
13:30/12:00
10.00/8:30
11:45/10:15
13:30/12:00
10.00/8:30
11.45/10.15
حرر يوم:

رئيس القســـم

الـقاعـة

القاعة 24

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كليةالعلوم اﻹنسانية و اﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
لسنة الجامعية 2018/2017

جــدول اﻻمـتـحـانـات اﻻستدراكية – الدورة الثانية السداسي الثاني
الرقم

التاريخ

01

اﻻحد
2018-06-10

02

04

اﻻثنين
2018-06 -11

07
08

مجتمع المعرفة

10.00/8:30

سهالي

24

القيادة واﻻتصال المؤسساتي

13:30/12:00

بلعجال

A5

نظريات التنظيم

11.45/10.15

بلعجال

24

اﻻرغونوميا

15:15/13:45

مكي

24

10.00/8:30

قدوسي

24

نماذج تنموية في العالم

13:30/12:00

صديقي

24

اﻻنثروبولوجيا اﻻجتماعية
والثقافية
علم النفس اﻻجتماعي للعمل

05
06

المقياس

التوقيت

اﻷستاذ

القاعة

المقياس

التوقيت

اﻷستاذ

القاعة

منهجية وتقنيات البحث 01

03

الثﻼثاء
2018-06-12

اﻻربعاء
2018-06-13

سنة أولى ماستر علم اجتماع التنظيم والعمل

11.45/10.15

بليفة

22

التنظيم الحديث للمؤسسة

15:15/13:45

بوعناني

24

10.00/8:30

فكروني

24

منهجية وتقنيات البحث02

13:30/12:00

سليماني

24

سوسيولوجيا المخاطر

مدخل لعلم اﻻجتماع العمل

11.45/10.15

بوعناني

22

اﻻحصاء الوصفي واﻻستدﻻلي 01

10.00/8:30

شعدو

24

اﻻحصاء الوصفي واﻻستدﻻلي 02

تنمية الموارد البشرية

11.45/10.15

صديقي

24

سوسيولوجيا الحركات العمالية

تنبيه:

-

.
في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

الصناعية والتكنولوجية

حرر يوم:

رئيس القســـم

15:15/13:45

قدوسي

24

13:30/12:00

شعدو

24

15:15/13:45

صديقي

24

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
كليةالعلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
قــسم الــعلوم اﻻجـتماعية
السنة الجامعية 2018/2017

جــدول اﻻمـتـحـانـات اﻻستدراكية – الدورة الثانية السداسي الثاني سنة اولى ماستر فلسفة حديثة ومعاصرة
المقياس
مصادر فلسفية 02
تعليمية الفلسفة
اﻻنساق الفلسفية 02
فكر جزائري 02
ما بعد الهيغلية
فلسفة العلوم مشكﻼت 02
الحجاج الفلسفي 02
نظريات اﻻتصال

اﻷستاذ

اوﻻجي وسيني
رايس زواوي
مخلوف سيد احمد
مرابي ياسين
معرف مصطفى
بن ديدة مختار
قادري عبد الرحمان
مخلوف سيد احمد

اليوم

التوقيت

التاريخ

الـقاعـة

10.00/8:30

اﻻثنين

2018/06/11

11:45/10:15
13:30/12:00
10.00/8:30

الثﻼثاء

2018/06/12

اﻻربعاء

2018/06/13

11:45/10:15
13:30/12:00
10.00/8:30

تنبيه:
-

في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية

-

ﻻ يمكن للطالب الدخول إلى قاعة اﻻمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
ﻻ يجوز لطالب مغادرة قاعة اﻻمتحان إﻻ بعد مضي  30دقيقة من انطﻼق اﻻمتحان.
يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة اﻻمتحان
كل إخﻼل بالسير العادي لﻼمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.
يجب إغﻼق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة اﻻمتحان.

11.45/10.15

حرر يوم:

ع/رئيس القســـم

القاعة 25

