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ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف باملـــــســــيلة

University Mohamed Boudiaf of M’sila 
 
 
 

 
            

 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  نیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

  الرابع برنامج امتحانات السداسي
  2023-2022:الموسم الجامعي 

  علم االجتماع:تخصصالثانیة لسنة ا

  األستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ إجراء االمتحان  توقیت إجراء االمتحان

  
  
  
  
  

  ابتداء من الساعة
  12.30إلى  11.00

  منھجیة البحث في علم االجتماع  2023-  01 - 08:األحد
فكرون/ د .أ  

 التغیر االجتماعي  2023-  01 - 09: االثنین
قندوز/ د  

 المشكالت االجتماعیة  2023- 01 - 10: الثالثاء
  بومدین/د

االستداللياإلحصاء   2023-  01 - 11: األربعاء  
أوصیف/  د  

 النظریات االجتماعیة الحدیثة  2023- 01 - 15: األحد
بونیف /د  

 میادین علم االجتماع  2023-  01 - 16: االثنین
  كتفي/ د. أ

 علم النفس االجتماعي  2023- 01 - 17: الثالثاء
 بوساق/ د 

 قضایا دولیة راھنة  2023-  01 - 18: األربعاء
ناجح/  د.أ  

  مكان إجراء االمتحان
  وھذا حسب األفواج بمجمع االعالم واالتصال االمتحان  ىیجر

  03بالمدرج رقم  2و  1الفوج رقم 
   02بقاعة المطالعة رقم  4و  3الفوج رقم 
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Faculty of Humanities and Social Sciences 
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  نیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

علم االجتماع: القسم  

  الخامس برنامج امتحانات السداسي
  2023-2022:الموسم الجامعي 

  االجتماع علم:تخصصالثالثة لسنة ا

  األستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ إجراء االمتحان  توقیت إجراء االمتحان

  
  
  
  
  

  ابتداء من الساعة
  14.30إلى  13.00

  تحلیل ومعالجة المعطیات 2023-  01 - 08:األحد
مامش  نجیة/ د   

  الدراسات المؤسسة في علماالجتماع  2023-  01 - 09: االثنین
عزیزة جرار/ أ  

  النظریات المعاصرة في علم االجتماع  2023- 01 - 10: الثالثاء
عبد السالم سلیمة/ د   

  سوسیولوجیا الرابط االجتماعي  2023-  01 - 11: األربعاء
تالي جمال/ د .أ  

 الحوكمة وأخالقیات المھنة  2023- 01 - 15: األحد
بن خالد/ د  

 لعلم واألخالقا  2023-  01 - 16: االثنین
 بن جعفر/ د

 ملتقى التدریب على البحث  2023- 01 - 17: الثالثاء
 شبیلي/ د 

  )1(علم اجتماع المؤسسات   2023-  01 - 18: األربعاء
  العیاشي زیتوني/ د 

  مكان إجراء االمتحان
  وھذا حسب األفواج بمجمع االعالم واالتصال االمتحان  ىیجر

  03بالمدرج رقم  2و  1الفوج رقم 
   02بقاعة المطالعة رقم  4و  3الفوج رقم 
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  نیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم االجتماع: القسم  
  األول برنامج امتحانات السداسي

  2023-2022:الموسم الجامعي 

  ع التنظیم والعمل علم االجتما:تخصصاألولى ماستر لسنة ا

  األستاذ+ مقیاس االمتحان   تاریخ إجراء االمتحان  توقیت إجراء االمتحان

  
  
  

  ابتداء من الساعة
  12.30إلى  11.00

  نظریات التنظیم  2023-  01 - 08:األحد
جغلولي/ د .أ  

 االقتصادیة األنثروبولوجیا  2023-  01 - 09: االثنین
رحاب/ د .أ  

  مدخل إلى علم اجتماع التنظیم  2023- 01 - 10: الثالثاء
  بلقرمي/ د 

  االجتماعي للعملعلم النفس   2023-  01 - 11: األربعاء
شبیلي وھیبة/ د   

  منھجیة وتقنیات البحث  2023- 01 - 15: األحد
بتقة لیلى/ د   
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
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 مجتمع المعرفة  2023-  01 - 16: االثنین
بتقة/ د   

 تنمیة الموارد البشریة  2023- 01 - 17: الثالثاء
 بن یمینة/ د .أ

  اإلحصاء الوصفي  2023-  01 - 18: األربعاء
  الفضیل رمضان /د 

  مكان إجراء االمتحان
  وھذا حسب القائمة یجرى االمتحان بمجمع االعالم واالتصال 

  مجمع اإلعالم 01القاعة  01الفوج رقم 
  مجمع اإلعالم 02القاعة  02الفوج رقم 

علم االجتماع: القسم  

  األول برنامج امتحانات السداسي
  2023-2022:الموسم الجامعي 

  ع التربیة علم االجتما:تخصصاألولى ماستر لسنة ا

  األستاذ+  مقیاس االمتحان  تاریخ إجراء االمتحان  توقیت إجراء االمتحان

  
  
  

  ابتداء من الساعة
  12.30إلى  11.00

  اإلحصاء التربوي  2023-  01 - 08:األحد
مامش نجیة/ د   

 تاریخ الفكر التربوي  2023-  01 - 09: االثنین
منیر قندوز/ د   

  التربیة المقارنة  2023- 01 - 10: الثالثاء
  كتفي یاسمینة/ د.أ

  منھجیة البحث االجتماعي  2023-  01 - 11: األربعاء
بلقرمي/ د   

  النظریات السوسیولوجیة للتربیة  2023- 01 - 15: األحد
علي شریف/ د .أ  

 المناھج التربویة    2023-  01 - 16: االثنین
 بونیف/ د 

 علم النفس التربوي  2023- 01 - 17: الثالثاء
بوساق/ د   

  فلسفة التربیة  2023-  01 - 18: األربعاء
  بونویقة نصیرة/ د .أ
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  نیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

  مكان إجراء االمتحان
  وھذا حسب القائمة بمجمع االعالم واالتصال االمتحان  ىیجر

  مجمع اإلعالم 03اعة الق 01الفوج رقم 
علم االجتماع: القسم  

  الثالث برنامج امتحانات السداسي
  2023-2022:الموسم الجامعي 

  ع التربیة علم االجتما:تخصصالثانیة ماستر لسنة ا

  األستاذ+  مقیاس االمتحان  تاریخ إجراء االمتحان  توقیت إجراء االمتحان

  
  
  

  ابتداء من الساعة
  14.30إلى  13.00

  اقتصادیات التربیة  2023-  01 - 08:األحد
بوخیط/ د .أ  

  تقنیات التحریر   2023-  01 - 09: االثنین
  رحاب/ د .أ

 اإلرشاد والتوجیھ المدرسي  2023- 01 - 10: الثالثاء
علي شریف/ د .أ  

  التربیة الخاصة  2023-  01 - 11: األربعاء
عبد السالم/ د   

 ملتقى التدریب على البحث  2023- 01 - 15: األحد
بوسكرة/ د   

 التربیة والتكوین في الجزائر  2023-  01 - 16: االثنین
بوخیط/ د .أ  

 اإلدارة التربویة  والتشریع المدرسي  2023- 01 - 17: الثالثاء
 صید/ د 

  المقاوالتیة  2023-  01 - 18: األربعاء
  ناجح/ د .أ

  مكان إجراء االمتحان
  وھذا حسب القائمة بمجمع االعالم واالتصال االمتحان  ىیجر

  مجمع اإلعالم 03اعة الق 01الفوج رقم 
علم االجتماع: القسم  

  الثاني برنامج امتحانات السداسي
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  نیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

  2023-2022:الموسم الجامعي 

  ع التنظیم والعمل علم االجتما:تخصصماستر  الثانیةلسنة ا

  األستاذ+  مقیاس االمتحان  تاریخ إجراء االمتحان  توقیت إجراء االمتحان

  
  
  

  ابتداء من الساعة
  14.30إلى  13.00

  دراسات حول سوسیولوجیا العمل في الجزائر  2023-  01 - 08:األحد
جغلولي/ د .أ  

 سوق العمل في الجزائر  2023-  01 - 09: االثنین
فكرون/ د .أ  

  الحراك المھني واالجتماعي في الجزائر  2023- 01 - 10: الثالثاء
  بداوي دمحم سفیان/ د 

 منھجیة تحریر مذكرة  2023-  01 - 11: األربعاء
مخلوف بومدین/ د   

  التحلیل السوسیولوجي للمؤسسة الجزائریة  2023- 01 - 15: األحد
  بن خالد/ د .أ

 المقاوالتیة  2023-  01 - 16: االثنین
نوادري/د .أ  

 قانون وتشریعات العمل  2023- 01 - 17: الثالثاء
 نش/ د 

  اإلحصاء الوصفي  2023-  01 - 18: األربعاء
الفضیل/ د   
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  نیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

  مكان إجراء االمتحان
  وھذا حسب القائمة یجرى االمتحان بمجمع االعالم واالتصال 

  مجمع اإلعالم 01القاعة  01الفوج رقم 
  مجمع اإلعالم 02القاعة  02الفوج رقم 

  
 ضمانا للسیر الحسن المتحانات السداسي الفردي  یتوجب على الطلبة التقید بالتعلیمات التالیة:

بطاقة الطالب ھي الوثیقة االساسیة التي تعبر عن ھویة الطالب وبالتالي فان احضارھا یوم االمتحان أمر اكثر من ضروري على   -1
ة مدرسیة وبخصوص الطلبة الذین ال یملكون بطاقة الطالب فیتوجب علیھم احضار شھاد، أن یتم استظھارھا داخل قاعة االمتحان

  -تحت طائلة الحرمان من اجراء االمتحان–وبطاقة الھویة الوطنیة 
: ان حسب نص المادةامتحأي دقیقة من بدایة  30، كما یمنع الخروج قبل انقضاء دقیقة 30ال یجوز التأخر عن االمتحان بأزید من  -2

  992من القرار الوزاري  35
دقیقة قبل انطالق االمتحان، ویمنع منعا باتا  كتابة أي موضوعات ذات صلة بطبیعة  15الدخول إلى القاعات والمدرجات یكون  -3

مع االحالة الى المجلس ، تحت طائلة الحرمان من مواصلة االمتحان في حالة ثبوت ذلك -االمتحان على الجدران، أو الطاوالت
  -التأدیبي

  .كما وتظل مغلقة طیلة زمن االمتحانالھواتف النقالة فوق طاولة االمتحان،  یمنع منعا باتا وضع -4
  .فضاء الطالب، وموقع الكلیةعلى  نلالمتحان تبعا للتوزیع المعل) ة(المخصص ، أو المدرج القاعة إلىالتوجھ  )ة(طالبعلى كل  -5
  .والمسودة اإلجابةعلى ورقتي  بكتابة االسم واللق )ة(طالبیتعین على كل  -6
  -تحت طائلة الحرمان من مواصلة االمتحان - الحراساالساتذة  ضرورة االلتزام بتعلیمات السادة -7
وال  یحق ، اإلمضاءحالة عدم في مسؤولیتھ كاملة  )ة(الطالبیتحمل  و، كشف حضور االمتحانضرورة االمضاء على  إلىاالنتباه  -8

  .للطالب الرجوع الى قاعة االمتحان مرة ثانیة بعد تسلیم ورقة االجابة
  .استعارة اي اداة ذات صلة باالمتحان دون موافقة االستاذ المراقبال یسمح للطالب -9

تقدم تبریرات ،  992من القرار الوزاري  28/35في حالة الغیاب عن االمتحان لسبب من االسباب المنصوص علیھا قانونا في  -10
ساعة من تاریخ الغیاب حتى یتم  72یتعدى  الغیاب في االمتحانات لنیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة في اجل ال

ویمتحن في الدورة ، وكل طالب ال یلتزم بھذا االجراء یحرم من اجراء االمتحان التعویضي، االستفادة من االمتحان التعویضي
  . االستدراكیة

  . المجلس التأدیبي للقسم في حالة تأھب طیلة فترة االمتحانات -10
  

شكرا على . لالمتحاناتال یحق للطلبة الدخول إلى اإلدارة طیلة فترة االمتحانات اال في الحاالت المذكورة أعالهضمانا للسیر الحسن 
  التفھم
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ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف باملـــــســــيلة

University Mohamed Boudiaf of M’sila 
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