
  

  –سيدي�بلعباس�- �جامعة�جيال���ليا�س

 �لية�العلوم�اإل�سانية�و�االجتماعية

 
  
     

 
 
 

  

 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديموقراطية�الشعبية

 العلميوالبحث�وزارة�التعليم�العا���
 

 

  علم�االجتماع�قسم�

  علم�االجتماع�– الثانيةالسنة��– �الثالثجدول�امتحانات�السدا����
 �3202جانفي����81االر�عاء�إ����يوم��جانفي��09االثن�نوم�يمن�

  اليوم التوقيت املقياس األستاذ�املشرف م�ان��اجراء�االمتحان

 

 

 

A 05املدرج������  

 

قدو����محمدد.�أ. 1النظر�ات�ا��ديثة�   2023جانفي���09االثن�ن� سا 16:00 -  14:30 

فكرو�ي�زاوي�د�أ.  �2023جانفي��10الثالثاء سا 12:00 -  10:30 1من��ية�البحث����علم�االجتماع 

بليفة�ميلودد�.�  �2023جانفي��11االر�عاء سا 14:00 -  12:30 �1التغ���االجتما��� 

محمدس�ا����أ.  2023جانفي���15االحد�� سا 10:00 -  08:30 املشكالت�االجتماعية� 

 2023جانفي���16االثن�ن� سا 14:00 -  12:30 ميادين�علم�االجتماع�� �د.�سليما�ي�سليمان

  �2023جانفي��17الثالثاء  سا 10:00 -  08:30  القضايا�الدولية�الرا�نة�  د.�صديقي�عبد�النور��

  �2023جانفي��18االر�عاء  سا 14:00 -  12:30  أن��و�ولوجيا�اجتماعية�و�ثقافية�  د.�بليفة�ميلود�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20/12/2022� �

�  بتعليمات�و�توج��ات�أعوان�االمن�و�األساتذة�ا��راس.�االل��ام �

�  �.)الطالب�/�ش�ادة����يل�+�بطاقة�التعر�ف�الوطنية�اظ�ار�وثيقة�ال�و�ة�(�بطاقة �
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  –سيدي�بلعباس�- �جامعة�جيال���ليا�س

 �لية�العلوم�اإل�سانية�و�االجتماعية

 
  
     

 
 
 

  

 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديموقراطية�الشعبية

 العلميوالبحث�وزارة�التعليم�العا���
 

 

  علم�االجتماع�قسم�

  علم�االجتماع�– الثالثةالسنة��–ا��امس�جدول�امتحانات�السدا����
 �3202جانفي����81االر�عاء�إ����يوم��جانفي��09االثن�نوم�يمن�

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ�املشرف م�ان��اجراء�االمتحان

 

 

 

A 04املدرج������  

 

 

 2023جانفي���09االثن�ن� سا 16:00 -  14:30 �النظر�ات�املعاصرة����علم�االجتماع .�فكرو�ي�زاوي أد

 �2023جانفي��10الثالثاء سا 12:00 -  10:30 تحليل�ومعا��ة�املعطيات�االجتماعية د.�شعدو�كر�م�

 �2023جانفي��11االر�عاء سا 14:00 -  12:30 1علم�اجتماع�املؤسسات� .�فكرو�ي�زاوي أد

 2023جانفي���15االحد�� سا 10:00 -  08:30 تما��االج��ملتقى�التدر�ب�ع���البحث بوعنا�ي�برا�يم�د�أ.

 2023جانفي���16االثن�ن� سا 14:00 -  12:30 �1الرابط�االجتما���اسوسيولوجي لباير�بلعباسد�أ.

 �2023جانفي��17الثالثاء  سا 10:00 -  08:30 االجتماع�الدراسات�املؤسسة����علم د.�سليما�ي�سليمان

    سا 14:00 -  12:30  ا��وكمة�و�اخالقيات�امل�نة��  أ.كتاف�عبد�القادر

  �2023جانفي��18االر�عاء
  سا 16:00 -  14:30  التحليل�االجتما���لقضايا�حقوق�اال�سان  أ.عبد�الواحد�حس���
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�  بتعليمات�و�توج��ات�أعوان�االمن�و�األساتذة�ا��راس.�االل��ام �

�  .)���يل�+�بطاقة�التعر�ف�الوطنيةاظ�ار�وثيقة�ال�و�ة�(�بطاقة�الطالب�/�ش�ادة� �

 



  

  –سيدي�بلعباس�- �جامعة�جيال���ليا�س

 �لية�العلوم�اإل�سانية�و�االجتماعية

 
  
     

 
 
 

  

 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديموقراطية�الشعبية

 العلميوالبحث�وزارة�التعليم�العا���
 

 

  علم�االجتماع�قسم�

  ��عملالتنظيم�و�ال�اجتماععلم��– أو���ماس��السنة��– االول جدول�امتحانات�السدا����
 �3202جانفي����81االر�عاءإ���يوم��جانفي��09االثن�نوم�يمن�

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ�املشرف م�ان��اجراء�االمتحان

 

01املجموعة�  

S �����31القاعة�  

�02املجموعة�  

S �����32القاعة�  

 

 سا 10:00 -  08:30 تنمية�املوارد�ال�شر�ة ا.�بن�ع�����بومدين
 2023جانفي���09االثن�ن�

 سا 12:00 -  10:30 مجتمع�املعرفة�  د.�س�ا���محمد

 �2023جانفي��10الثالثاء سا 10:00 -  08:30 م.�لعلم�االج�التنظيم��والعمل بوعنا�ي�برا�يمد�أ.

1اإلحصاء�الوصفي�واالستدال��� بن�ز�ان�نور�الدين�ا.�  �2023جانفي��11االر�عاء سا 12:00 -  10:30 

 2023جانفي���15االحد�� سا 10:00 -  08:30 نظر�ات�التنظيم اد�.�بل��ال�فوز�ة

1من��ية�وتقنيات�البحث�  لباي���بلعباس.�اد  2023جانفي���16االثن�ن�  سا 10:00 -  08:30 

 �2023جانفي��17الثالثاء سا 10:00 -  08:30 علم�النفس�االجتما���للعمل  بن�سيدي�احمد�محند�ايدرد.�

  �2023جانفي��18االر�عاء  سا 12:00 -  10:30 األن��و�ولوجيا�االقتصادية�  د.�بليفة�ميلود
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�  بتعليمات�و�توج��ات�أعوان�االمن�و�األساتذة�ا��راس.�االل��ام �

�  ��بطاقة�التعر�ف�الوطنية�اظ�ار�وثيقة�ال�و�ة�(�بطاقة�الطالب�/�ش�ادة����يل�+ �



  

  –سيدي�بلعباس�- �جامعة�جيال���ليا�س

 �لية�العلوم�اإل�سانية�و�االجتماعية

 
  
     

 
 
 

  

 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديموقراطية�الشعبية

 العلميوالبحث�وزارة�التعليم�العا���
 

 

  علم�االجتماع�قسم�

  ال��بيةاجتماع�علم��– أو���ماس��السنة��– االول جدول�امتحانات�السدا����
 �3202جانفي����71الثالثاء�إ����يوم��جانفي��09االثن�نوم�يمن�

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ�املشرف م�ان��اجراء�االمتحان

 

 

  

S �����30القاعة�  

  

 

�� 

 سا 14:00 -  12:30 1فلسفة�ال��بية� أ�.�ز�دي�لو�زة�
 2023جانفي���09االثن�ن�

 سا 16:00 -  14:30 تار�خ�الفكر�ال��بوي  أ�.�دا���يوسف�عثمان�

 �2023جانفي��10الثالثاء سا 10:00 -  08:30 ال��بية�املقارنة بن�حوى�مصطفى�.�أ

   سا 14:00 -  12:30 1االجتما���ال��بوي من��ية�البحث� د.�رحوي�عا�شة�

 �2023جانفي��11االر�عاء
  سا 16:00 -  14:30  املنا���ال��بو�ة�  د.�رحوي�عا�شة

 2023جانفي���15االحد�� سا 10:00 -  08:30 1اإلحصاء�ال��بوي� أ�.�مرس���عماد�الدين

 2023جانفي���16االثن�ن� سا 14:00 -  12:30 النظر�ات�السوسيولوجية�لل��بية ا�.���يف�عبد�ا��ميد�

 �2023جانفي��17الثالثاء  سا 10:00 -  08:30 علم�النفس�ال��بية د.�م�يدة�و�يبة
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  –سيدي�بلعباس�- �جامعة�جيال���ليا�س

 �لية�العلوم�اإل�سانية�و�االجتماعية

 
  
     

 
 
 

  

 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديموقراطية�الشعبية

 العلميوالبحث�وزارة�التعليم�العا���
 

 

  علم�االجتماع�قسم�

  ��عملالتنظيم�و�ال�اجتماععلم��– الثانية�ماس��السنة��– الثالثجدول�امتحانات�السدا����
 �3202جانفي����71ا��م�س�إ����يوم��جانفي��09االثن�نوم�يمن�

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ�املشرف م�ان��اجراء�االمتحان

 

1املجموعة�  

S �����33القاعة�  

  �2املجموعة�

S �����34القاعة�  

 

 2023جانفي���09االثن�ن� سا 14:00 -  12:30 ا��راك�امل���واالجتما������ا��زائر أ�.�د�قدو����محمد

   سا 10:00 -  08:30 املقاوالتية�  د.شعدو�كر�م�

 �2023جانفي��10الثالثاء
  سا 12:00 -  10:30 اإلحصاء�التطبيقي�للعلوم�االجتماعية��� د�.�مناد�لطيفة

 �2023جانفي��11االر�عاء سا 10:00 -  08:30 سوق�العمل����ا��زائر أ�.�د�بل��ال�فوز�ة

 2023جانفي���15االحد�� سا 12:00 -  10:30 التحليل�السوسيولو���للمؤسسة�ا��زائر�ة� بوعنا�ي�برا�يمد�أ.

 2023جانفي���16االثن�ن� سا 12:00 -  10:30 �شر�عات�قانون�العمل  أ.عيدو�ي

 سا 10:00 -  08:30 من��ية�تحر�ر�املذكرة بوشي���ع���د�أ.
 

 �2023جانفي��17الثالثاء
  سا 12:00 -  10:30 دراسات�حول�سوسيولوجية�العمل����ا��زائر  ا.�د�لباي���بلعباس
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 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديموقراطية�الشعبية

 العلميوالبحث�وزارة�التعليم�العا���
 

 

  علم�االجتماع�قسم�

  ��ال��بية�اجتماععلم��– الثانية�ماس��السنة��– الثالثجدول�امتحانات�السدا����
 �3202جانفي����71ا��م�س�إ����يوم��جانفي��09االثن�نوم�يمن�

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ�املشرف م�ان��اجراء�االمتحان
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 سا 10:00 -  08:30 ال��بية�والتكو�ن����ا��زائر ا�.���يف�عبد�ا��ميد
 2023جانفي���09االثن�ن�

 سا 12:00 -  10:30 اإلدارة�ال��بو�ة�و�ال�شر�ع�املدر����  ا�.���يف�عبد�ا��ميد

 سا 10:00 -  08:30 املقاوالتية�  د.شعدو�كر�م
  

 �2023جانفي��10الثالثاء
 سا 14:00 -  12:30 اإلرشاد�والتوجيھ�املدر��� يوسف�عثمان�أ�.�دا��

 �2023جانفي��11االر�عاء سا 12:00 -  10:30 ال��بية�ا��اصة أ�.�ز�دي�لو�زة

 2023جانفي���15االحد�� سا 14:00 -  12:30 اقتصاديات�ال��بية د�.�رحوي�عا�شة

 2023جانفي���16االثن�ن� سا 10:00 -  08:30 تقنيات�التحر�ر د.�م�يدة�و�يبة

 �2023جانفي��17الثالثاء سا 14:00 -  12:30 ملتقى�التدر�ب�ع���البحث���  د�.�سليما�ي�سليمان
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