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اجتماعية علوم و ي- السنة الثا للسدا متحانات  برنامج

خ والتار ان  التوقيت  املقياس  اليوم   امل

املعلومات  2019جوان09حد مجتمع إ ب/ مدخل مخلوف   26م+   25م+    8م  09.30 – 08.00  د

ن د  2019جوان10ثن ورطوفونيا إ ع/ مدخل   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  مكتوت

د  2019جوان11الثالثاء جتماعية العلوم ي/ مجاالت   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  كتفي

عاء د  2019جوان12ر الديموغرافيا إ ر/ مدخل   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  فضيل

س م أ  2019جوان13ا و/ عالم أطر   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  رح/ أ+  بن

ت ومنا  2019جوان15الس ر/ د.أ2مدارس   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  قجة

د  2019جوان16حد بية ال علوم إ ط/ مدخل   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  تومي

ن د  2019جوان17ثن ية نجل   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  رك/ أ+ بتقة/ اللغة

د  2019جوان18الثالثاء استدال ف/ إحصاء   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  بلعباس

عاء زائر  2019جانفي19ر ا خ دتار س/ الثقا السالم   26م+   25م+     8م  09.30 – 08.00  عبد

املدرجات ع فواج ع   : توز

                        10  – 3 – 2 - 1:  األفواج): 08(المدرج 

                              -6 -5 - 4: األفواج) 25(المدرج       

    11   -9 -8 -7: األفواج): 26(المدرج       

ام يھ اجتماعية:تن علوم و السنة ديون م لد الذين ي(الطلبة الثا امتحانات)السدا إجراء م عل واجب ،

جتماعية علوم و السنة برنامج وفق الثانية(ونقصد. الديون السنة جتماع، علم تخصص الثالثة السنة

جتماع علم ف-شعبة والثالثة الثانية بية-لسفةالسنة ال وعلوم النفس علم الثانية   ).السنة

القسم س   رئ
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جتماع علم شعبة الثانية السنة - ع الرا للسدا متحانات  برنامج

خ والتار ان  التوقيت  املقياس اليوم   )القاعات(  امل

2019جوان09حد د  جتماع علم البحث ية ل/ من : القاعة   11.30-10.00  بتقة p1+p2+p3+p4+p5 

ن 2019جوان10ثن د  جتماعية ات ر س/ ا : القاعة   11.30-10.00  بداوي p1+p2+p3+p4+p5 

2019جوان11الثالثاء د  ستدال م/ حصاء : القاعة  11.30-10.00  أوصيف p1+p2+p3+p4+p5 

عاء د  2019جوان12ر ديثة ا جتماع علم ات ع/ نظر ش : القاعة  11.30-10.00  ب p1+p2+p3+p4+p5 

س م 2019جوان13ا أ  ية نجل : القاعة  11.30-10.00  رك/ اللغة p1+p2+p3+p4+p5 

ت 2019جوان15الس د  الفن اجتماع ف/ علم : القاعة  11.30-10.00  نوادري p1+p2+p3+p4+p5 

2019جوان16حد وثقافية  اجتماعية ولوجيا و م/ د.أأن : القاعة  11.30-10.00  رحاب p1+p2+p3+p4+p5 

ن 2019جوان17ثن د  جتما م/ التغ : القاعة  11.30-10.00  قندوز p1+p2+p3+p4+p5 

2019جوان18الثالثاء أ  جتما ه/ العمل : القاعة  11.30-10.00  بوساق p1+p2+p3+p4+p5 

  

يھ اجتماعية:تن علوم و السنة ديون م لد الذين ي(الطلبة الثا إجراء) السدا م عل واجب

اجتماعية علوم و السنة برنامج وفق الدين   .امتحانات

    

  

القسم س   رئ
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جتماع علم تخصص الثالثة السنة - السادس للسدا متحانات  برنامج

 

خ والتار ان  التوقيت  املقياس  اليوم   )القاعات( امل

2019جوان09حد د  ي امليدا ن/ التحقيق S1+  S2 + S3 + S4 +  S5   13.30 -12.00  مامش  القاعة

ن 2019جوان10ثن د  جتما الرابط ع/ سوسيولوجيا ا S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  در  القاعة

2019جوان11الثالثاء د  واملجتمع و/ املخدرات S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  زال  القاعة

عاء د  2019جوان12ر املخاطر اجتماع س/ علم S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  بلقرمي  القاعة

س م 2019جوان13ا أ  املستديمة والتنمية ئة س/ الب S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  بوخيط  القاعة

ت 2019جوان15الس يأ  العر الوطن وقضايا S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  جرار/ علماالجتماع  القاعة

2019جوان16حد أ  ية نجل صوشة/ اللغة S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  بن  القاعة

ن 2019جوان17ثن نيد  وامل ال S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  زال/ املشروع  القاعة

2019جوان18الثالثاء املؤسسات  اجتماع ي/ أ)2(علم تو S1+  S2 + S3 + S4 +  S5  13.30 -12.00  ز  القاعة

 

يھ اجتماعية،:تن علوم و السنة أو جتماع علم شعبة الثانية السنة ديون م لد الذين الطلبة

والثانية و السنة برنامج وفق للديون م امتحانا بإجراء نامج(مطالبون ال ع   ).طالع

القسم س   رئ
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ساني العلوم جتماعـــــــــــــــــــــــــلية و يةــــــــــــة  
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ي الثا السدا للسدا متحانات  برنامج

والعمل التنظيم جتماع علم تخصص ماس و  السنة

خ والتار ان  التوقيت  املقياس  اليوم   امل

2019جوان09حد د  للمؤسسة ديث ا   07املدرج  09.30 – 08.00  شباح/ التنظيم

ن 2019جوان10ثن أ  العالم ة تنمو   07املدرج  09.30 – 08.00  فكرون/ د.نماذج

2019جوان11الثالثاء أ  الصناعية املخاطر يمينة/د.سوسيولوجيا   07املدرج  09.30 – 08.00  بن

عاء   07املدرج  09.30 – 08.00  بوجالل/ دليةاتالعمار سوسيولوجياا  2019جوان12ر

س م 2019جوان13ا الوصفي    07املدرج  09.30 – 08.00  بلعباس/ دحصاء

ت 2019جوان15الس وتقنيات  ية   07املدرج  09.30 – 08.00  بلوم/ البحثدمن

2019جوان16حد أ  املؤسسات تصال و   07املدرج  09.30 – 08.00  جغلو/د.القيادة

ن 2019جوان17ثن د  ية جن   07املدرج  09.30 – 08.00  شباح/ اللغة

2019جوان18:الثالثاء د  ي/ رغونوميا   07املدرج  09.30 – 08.00  ش

  

يھ وفق:تن الديون امتحانات أجراء م عل واجب ، و السنة ديون م لد الذين الثانية السنة طلبة

و السنة نامج(برنامج ال ع   ).اطلع

س   القسمرئ

  

  

  

ي الثا السدا للسدا متحانات  برنامج

بية ال جتماع علم تخصص ماس و  السنة
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خاليوم ان  التوقيت  املقياس  والتار   امل

2019جوان09حد ال   املؤسسة ةسوسيولوجيا   07املدرج  09.30 – 08.00  تا/ دبو

ن 2019جوان10ثن اتالسوسيولوج  ف/ ديةالنظر شر   07املدرج  09.30 – 08.00  ع

2019جوان11الثالثاء د  بوي ال   07املدرج  09.30 – 08.00  أوصيف/ حصاء

عاء املدر   2019جوان12ر خفاق قة/ دسوسيولوجيا   07املدرج  09.30 – 08.00  بونو

س م د  2019حوان/13 ا تصال   07املدرج  09.30 – 08.00  نا/ كنولوجيا

ت 2019جوان15الس د  بية ال   07املدرج  09.30 – 08.00  صيد/ فلسفة

2019 جوان16حد د  البحث ية   07املدرج  09.30 – 08.00  عزوز/ من

ن 2019جوان17ثن د  بوي مال   07املدرج  09.30 – 08.00  تا/ التقو

2019جوان18الثالثاء د  ية أجن   07املدرج  09.30 – 08.00  بلقرمي/ لغة

  

يھ وفق:تن الديون امتحانات أجراء م عل واجب ، و السنة ديون م لد الذين الثانية السنة طلبة

و السنة نامج. (برنامج ال ع   ).اطلع

  

س   القسمرئ

  

 


