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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  People'sDemocraticRepublic of Algeria

     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
Universit

 
          

Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

  الثالث
202  

  علم االجتماع

  االمتحان إجراءتوقيت 

  
  
  
  
  
  
  

  ابتداء من الساعة
09.00 – 10.30  

  

  

  اإلعالم واالتصالبمجمع  02
  02يجرون االمتحان في قاعة المطالعة  رقم 

على طلبة السنة الثانية الذين لهم ديون في السنة األولى أن يجروا امتحاناتهم وفق 
.متحانات للسنة األولى المعلن عنه

 رئيس قسم علم االجتماع
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People'sDemocraticRepublic of Algeria 

وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 
  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

علم االجتماع :القسم  

الثالث برنامج امتحانات السداسي
2022-2021:الموسم الجامعي 

علم االجتماع:تخصصالثانية لسنة ا

  األستاذ  االمتحان إجراءتاريخ 

  منهجية البحث في علم االجتماع 2022- 01- 30:األحد
  فكرون السعيد

  التغير االجتماعي  2022 - 01 -31: االثنين
  قندوز منير

المشكالت االجتماعية  2022 - 02 -01: الثالثاء
  مخلوف

  اإلحصاء االستداللي  2022 - 02 -02: األربعاء
  دمحم

  ميادين علم االجتماع  2022 -  02 - 03: الخميس
  ياسمينة

النظريات االجتماعية الحديثة  2022 - 02 -06: األحد
  حنان 

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

  علم النفس االجتماعي
  بوساق هجيرة

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

  القضايا الدولية الراهنة
  بن جعفر رمضان

  وحدة أفقية
  امتحانها يكون عن بعد

  اللغة األنجليزية
  ركبي ياسمينة

  االمتحان إجراءمكان 

02يجرون االمتحان في المدرج رقم  03
يجرون االمتحان في قاعة المطالعة  رقم 

على طلبة السنة الثانية الذين لهم ديون في السنة األولى أن يجروا امتحاناتهم وفق 
متحانات للسنة األولى المعلن عنهبرنامج اال  

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

األستاذ+مقياس االمتحان

منهجية البحث في علم االجتماع
فكرون السعيد/ د .أ

التغير االجتماعي
قندوز منير/ د 

 المشكالت االجتماعية
مخلوف بومدين/د

اإلحصاء االستداللي
دمحم أوصيف/  د

ميادين علم االجتماع
ياسمينة كتفي/  د.أ

 النظريات االجتماعية الحديثة
 بونيف/د

علم النفس االجتماعي
بوساق هجيرة/ د 

القضايا الدولية الراهنة
بن جعفر رمضان/ د 

اللغة األنجليزية
ركبي ياسمينة/ د 

03و  02و 01: األفواج
يجرون االمتحان في قاعة المطالعة  رقم   05و 04: األفواج

على طلبة السنة الثانية الذين لهم ديون في السنة األولى أن يجروا امتحاناتهم وفق :تنبيه
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  People'sDemocraticRepublic of Algeria

     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
Universit

 
          

Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

  الخامس
202  

  علم االجتماع

  االمتحان إجراءتوقيت 

  
  

  
  
  
  

  ابتداء من الساعة
11.00 – 12.30  

  

  

  بمجمع اإلعالم واالتصال 02
أن يجروا امتحاناتهم وفق  ثانية
.10.00إلى  09.00من الساعة 

 رئيس قسم علم االجتماع
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People'sDemocraticRepublic of Algeria 

وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 
  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

علم االجتماع: القسم  

الخامس امتحانات السداسيبرنامج 
2022-2021:الموسم الجامعي 

علم االجتماع:تخصصالثالثة لسنة ا

  األستاذ  االمتحان إجراءتاريخ 

تحليل ومعالجة المعطيات 2022- 01- 30:األحد
نجية 

  ملتقى التدريب على البحث  2022 - 01 -31: االثنين

 )1(علم اجتماع المؤسسات   2022 - 02 -01: الثالثاء
العياشي

  سوسيولوجيا الرابط االجتماعي  2022 - 02 -02: األربعاء
جمال

  الدراسات المؤسسة في علم االجتماع  2022 -  02 - 03: الخميس
  جرار عزيزة

النظريات المعاصرة في علم االجتماع  2022 - 02 -06: األحد
  حاتم

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

  الحوكمة وأخالقيات المهنة
  بن خالد جمال

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

  العلم واألخالق 
  بن جعفر رمضان

  أفقيةوحدة 
  امتحانها يكون عن بعد

  اللغة األنجليزية
  ركبي ياسمينة

  االمتحان إجراءمكان 

02يجرون االمتحان في المدرج رقم  03
ثانيةالذين لهم ديون في السنة ال السنة الثالثة

من الساعة  المعلن عنه ثانيةمتحانات للسنة ال

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

األستاذ +مقياس االمتحان

 تحليل ومعالجة المعطيات
نجية  مامش/ د   

ملتقى التدريب على البحث
ليلى بتقة/ د  

علم اجتماع المؤسسات 
العياشي زيتوني/ د   

سوسيولوجيا الرابط االجتماعي
جمال تالي /د. أ  

الدراسات المؤسسة في علم االجتماع
جرار عزيزة/ أ 

 النظريات المعاصرة في علم االجتماع
حاتم صيد/ د

الحوكمة وأخالقيات المهنة
بن خالد جمال/ د 

العلم واألخالق 
بن جعفر رمضان/ د 
اللغة األنجليزية      
ركبي ياسمينة/ د      

03و  02و 01: األفواج
السنة الثالثة على طلبة:تنبيه

متحانات للسنة البرنامج اال  
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  People'sDemocraticRepublic of Algeria

     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
Universit

 
          

Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

  األول
202  

  ع التربية

  االمتحان إجراءتوقيت 

  
  
  

  
  
  

  ابتداء من الساعة
11.00 – 12.30  

  

   Tى االمتحان في قاعة المناقشات بالجناح 
 رئيس قسم علم االجتماع
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People'sDemocraticRepublic of Algeria 

وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 
  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

علم االجتماع: القسم  

األول برنامج امتحانات السداسي
2022-2021:الموسم الجامعي 

ع التربيةعلم االجتما:تخصصاألولى لسنة ا

  األستاذ  االمتحان إجراءتاريخ 

  التربية المقارنة   2022 - 02 -09األربعاء 
كتفي ياسمينة

النظريات السوسيولوجية للتربية  2022 -02 - 10: الخميس
علي شريف حورية

  التربوي  2022 - 02 -13: األحد
مامش نجية

  فلسفة التربية  2022 - 02 -14: االثنين
  بونويقة نصيرة

  منهجية البحث االجتماعي  2022 - 02 -15: الثالثاء
  عزوز عبد الناصر

  تاريخ الفكر التربوي  2022 - 02 -16: األربعاء
قندوز منير

  وحدة استكشافية
  بعد امتحانها يكون عن

علم النفس التربوي
بوساق هجيرة

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

المناهج التربوية
بونيف حنان 

  وحدة أفقية
  امتحانها يكون عن بعد

  اللغة األنجليزية
  بلقرمي سهام

  مكان إجراء االمتحان

ى االمتحان في قاعة المناقشات بالجناح يجر

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

األستاذ+ مقياس االمتحان

التربية المقارنة 
كتفي ياسمينة/ د.أ  

 النظريات السوسيولوجية للتربية
علي شريف حورية/د.أ  

التربوياإلحصاء 
مامش نجية/ د   

فلسفة التربية
بونويقة نصيرة/ د 

منهجية البحث االجتماعي
عزوز عبد الناصر/ د .أ

تاريخ الفكر التربوي
قندوز منير/ د   

 علم النفس التربوي
بوساق هجيرة/ د   

 المناهج التربوية
بونيف حنان / د   
اللغة األنجليزية      
بلقرمي سهام/ د      

يجر
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  People'sDemocraticRepublic of Algeria

     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
Universit

 
          

Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

  األول
202  

  ع التنظيم والعمل 

  االمتحان إجراءتوقيت 

  
  
  

  
  

  
  ابتداء من الساعة

11.00 – 12.30  
  

   Tبالجناح  02
 رئيس قسم علم االجتماع
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وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 
  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

علم االجتماع: القسم  

األول برنامج امتحانات السداسي
2022-2021:الموسم الجامعي 

ع التنظيم والعمل علم االجتما:تخصصاألولى لسنة ا

  األستاذ  االمتحان إجراءتاريخ 

  مدخل إلى علم اجتماع التنظيم   2022 - 02 -09األربعاء 
بوجالل مصطفى

علم النفس االجتماعي للعمل   2022 -02 - 10: الخميس
  شبيلي وهيبة 

نظريات التنظيم   2022 - 02 -13: األحد
جغلولي يوسف

  منهجية وتقنيات البحث   2022 - 02 -14: االثنين
بتقة ليلى

  تنمية الموارد البشرية   2022 - 02 -15: الثالثاء
بن يمينة سعيد

  اإلحصاء الوصفي   2022 - 02 -16: األربعاء
الفضيل رمضان

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

األنثروبولوجيا االقتصادية
رحاب مختار

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

مجتمع المعرفة
بتقة ليلى

  وحدة أفقية
  امتحانها يكون عن بعد

  اللغة األنجليزية
  

  مكان إجراء االمتحان

02ى االمتحان في قاعة المطالعة رقم يجر

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

األستاذ+ مقياس االمتحان

مدخل إلى علم اجتماع التنظيم 
بوجالل مصطفى/ د .أ  

 علم النفس االجتماعي للعمل 
شبيلي وهيبة / د 

 نظريات التنظيم 
جغلولي يوسف/ د .أ  

منهجية وتقنيات البحث 
بتقة ليلى/ د   

تنمية الموارد البشرية 
بن يمينة سعيد/ د .أ  

اإلحصاء الوصفي 
الفضيل رمضان/ د   

 األنثروبولوجيا االقتصادية
رحاب مختار/ د .أ  

 مجتمع المعرفة
بتقة ليلى/ د   

اللغة األنجليزية      
  شباح مريم/ د      

يجر
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Ministry of Higher Education and Scientific Research

  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
Universit

 
          

Faculty of Humanities and Social Sciences

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

  الثالث
202  

  ع التنظيم والعمل 

  االمتحان إجراءتوقيت 

  
  
  

  
  
  
  

  ابتداء من الساعة
09.00 – 10.30  

2022  

2022  

  

2022  

2022  

2022  

  بمجمع اإلعالم واالتصال
 رئيس قسم علم االجتماع
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People'sDemocraticRepublic of Algeria 

وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
University Mohamed Boudiaf of M’sila 

 
 
 

    
 
 

Social Sciences 

Deanship of the College for Studies and 

 
  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

علم االجتماع: القسم  

الثالث برنامج امتحانات السداسي
2022-2021:الموسم الجامعي 

ع التنظيم والعمل علم االجتما:تخصص الثانيةلسنة ا

  األستاذ+   االمتحان إجراءتاريخ 

2022 - 02 -09األربعاء    التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية
بوجالل مصطفى

2022 -02 - 10: الخميس سوق العمل في الجزائر
فكرون السعيد

دراسات حول سوسيولوجيا العمل في الجزائر  2022 - 02 -13: األحد
جغلولي يوسف

2022 - 02 -14: االثنين   منهجية تحرير مذكرة
مخلوف بومدين

2022 - 02 -15: الثالثاء الحراك المهني واالجتماعي في الجزائر
  بداوي دمحم سفيان

2022 - 02 -16: األربعاء   اإلحصاء الوصفي 
أوصيف دمحم

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

المقاوالتية
نوادري فريدة

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

تشريعات قانون العمل في الجزائر
شباح مريم

  وحدة أفقية
  امتحانها يكون عن بعد

  اللغة األنجليزية
  بداوي دمحم سفيان

  مكان إجراء االمتحان

بمجمع اإلعالم واالتصال 02االمتحان في المدرج رقم  

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

+ مقياس االمتحان

التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية
بوجالل مصطفى/ د .أ  

 سوق العمل في الجزائر
فكرون السعيد/ د .أ  

 دراسات حول سوسيولوجيا العمل في الجزائر
جغلولي يوسف/ د .أ  

منهجية تحرير مذكرة
مخلوف بومدين/ د   

 الحراك المهني واالجتماعي في الجزائر
بداوي دمحم سفيان/ د 

اإلحصاء الوصفي 
أوصيف دمحم/ د   

 المقاوالتية
نوادري فريدة/ د   

 تشريعات قانون العمل في الجزائر
شباح مريم/ د   

اللغة األنجليزية      
بداوي دمحم سفيان/ د      

 ىيجر
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 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

علم االجتماع: القسم  

الثالث برنامج امتحانات السداسي
2022-2021:الموسم الجامعي 

ع التربيةعلم االجتما:تخصص الثانيةلسنة ا

  األستاذ  االمتحان إجراءتاريخ 

  الخاصة  2022 - 02 -09األربعاء 
عبد السالم سليمة

االرشاد والتوجيه المدرسي   2022 -02 - 10: الخميس
علي شريف حورية

تقنيات التحرير  2022 - 02 -13: األحد
رحاب مختار

  اقتصاديات التربية   2022 - 02 -14: االثنين
بوخيط سليمة

  ملتقى التدريب على البحث   2022 - 02 -15: الثالثاء
  عزوز عبد الناصر

  التربية والتكوين في الجزائر  2022 - 02 -16: األربعاء
تالي جمال

  وحدة استكشافية
  امتحانها يكون عن بعد

اإلدارة التربوية والتشريع المدرسي
صيد حاتم

  وحدة استكشافية
بوسكرة عمر  امتحانها يكون عن بعد

  وحدة أفقية
  امتحانها يكون عن بعد

  اللغة األنجليزية
  بلقرمي سهام

  مكان إجراء االمتحان

ى االمتحان في قاعة المناقشات بالجناح يجر

  
 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

األستاذ+ مقياس االمتحان

الخاصةالتربية 
عبد السالم سليمة/ د  

 االرشاد والتوجيه المدرسي 
علي شريف حورية/د.أ  

 تقنيات التحرير
رحاب مختار/د .أ  

اقتصاديات التربية 
بوخيط سليمة/ د .أ  

ملتقى التدريب على البحث 
عزوز عبد الناصر/ د .أ

التربية والتكوين في الجزائر
تالي جمال/ د .أ  

 اإلدارة التربوية والتشريع المدرسي
صيد حاتم/ د   

 المقاوالتية 
بوسكرة عمر/ د   
اللغة األنجليزية      
بلقرمي سهام/ د      

يجر


