
: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

10مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0007/01/2019-13:30بوقصاصاالجتماع علم مٌادٌن 1

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0008/01/2019-13:30 مقنٌن/  ساقورالمعاصر الجزائر تارٌخ 2

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0009/01/2019-13:30عسوس االجتماعٌة  المشكالت 3

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0010/01/2019-13:30سقاي االجتماع علم فً البحث منهجٌة 4

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0013/01/2019-13:30 شنقال/ سقايوالرٌاضً استداللً احصاء5

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0014/01/2019-13:30حسين بن   االجتماعي التغير6

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0015/01/2019-13:30 بوشارب الحدٌثة السوسٌولوجٌة لنظرٌات7

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0016/01/2019-13:30 جفال الراهنة الدولٌة القضاٌا8

10 مدرج=8ف/7ف/6ف/5ف   /05 مدرج=4ف/3ف/2ف/1ف 12:0017/01/2019-13:30 قادٌري/  عمان لغة9

06/12/2018: فً  عنابة

: االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة

: االجتماع علم قسم

توجٌهً الثانٌة:   السنة  امتحانات برمجة                                     



: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

05 مدرج10:1507/01/2019-11:45سعدون المهنة وأخالقٌات الحوكمة1

2/ االجتماع علم فً المعاصرة النظرٌات 05 مدرج10:1508/01/2019-11:45ساقور 

05 مدرج10:1509/01/2019-11:45 قلمامًاالجتماعً الرابط سوسٌولوجٌا3

05 مدرج10:1510/01/2019-11:45سقاي االجتماعٌة المعطٌات ومعالجة تحلٌل 4

05 مدرج10:1513/01/2019-11:45بوستٌل االجتماعً البحث على التدرٌب ملتقى5

05 مدرج10:1514/01/2019-11:45لحرشالمؤسسات االجتماع علم6

05 مدرج10:1515/01/2019-11:45بوطوطناالجتماع علم فً المؤسسة الدراسات7

05 مدرج10:1516/01/2019-11:45   مناجلٌةالمعاصرة الجزائر تارٌخ  فً وطنٌة شخصٌات و عالم8

05 مدرج10:1517/01/2019-11:45 قادٌري/  عمان2ف/1ف   لغة

: االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة

: االجتماع علم قسم

 االجتماع علم الثالثة:  السنة  امتحانات برمجة

06/12/2018: فً  عنابة



: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

8ب12:0007/01/2019-13:30 بوهروم التنمٌة الى مدخل1

8ب12:0008/01/2019-13:30 زٌتونً الحضرٌة السٌاسات2

8ب12:0009/01/2019-13:30 عمارة الحضري االجتماع لعلم مدخل3
8ب12:0010/01/2019-13:30ساقور الحضري اقتصاد4

8ب12:0013/01/2019-13:30 عسوس بحث مشروع كتابة كٌفٌة منهجٌة5

8ب12:0015/01/2019-13:30 حسٌن بن الحضرٌة الظاهرة6

: القسم رئٌس

: االجتماع علم قسم

 الحضري اجتماع علم ستر ما  األولى:  السنة  امتحانات برمجة

06/12/2018: فً  عنابة

: االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة



: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

2ب=2ف/1ب=1ف12:0007/01/2019-13:30 بوخريسة العقاب علم1

2ب=2ف/1ب=1ف12:0008/01/2019-13:30 خالدي الجنائً االحصاء2

2ب=2ف/1ب=1ف13:30-12:0009/01/2019//3
2ب=2ف/1ب=1ف12:0010/01/2019-13:30 قلمامً االجتماعً النفس علم4

2ب=2ف/1ب=1ف12:0013/01/2019-13:30 سموك الجرٌمة و لالنحراف السوسٌولوجٌة نظرٌات5

2ب=2ف/1ب=1ف12:0014/01/2019-13:30مناجلٌة  البحث منهجٌة6

2ب=2ف/1ب=1ف12:0015/01/2019-13:30  فرٌحةالضحاٌا علم7

2ب=2ف/1ب=1ف12:0016/01/2019-13:30 شوٌة االجرام علم8

2ب=2ف/1ب=1ف12:0017/01/2019-13:30زعالن/ غاصب 2ف +1ف  لغة

 16/12/2018 قبل النهائً التوقٌت ٌعلق سوف اولً  التوقٌت هذا

الجرٌمة و االنحراف اجتماع علم ستر ما  األولى:  السنة  امتحانات برمجة

06/12/2018: فً  عنابة

: االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة

: االجتماع علم قسم



: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0007/01/2019-13:30خالدي  االستداللً و الوصفً االحصاء 1

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0008/01/2019-13:30سعدون البشرٌة الموارد تنمٌة2

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0009/01/2019-13:30 منجل العمل و االجتماع لعلم مدخل3

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0010/01/2019-13:30زرزونً التنظٌم نظرٌات4

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0013/01/2019-13:30مرانً البحث تقنٌات و منهجٌة5

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0014/01/2019-13:30 بوطرفة  للعمل االجتماعي النفس علم6

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0015/01/2019-13:30مرانً االقتصادٌة االنثربولوجٌا7

8ب=4ف / 7=3ف /6ب=2ف/5ب=1ف12:0016/01/2019-13:30غاصب المعرفة مجتمع 

6ب=2ف     5ب=1ف12:0020/01/2019-13:30 زعالن 3ف 2ف لغة

: االجتماع علم قسم

 العمل و التنظٌم  01 ماستر االولى: السنة  امتحانات برمجة



: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

1ب=1ف10:1507/01/2019-11:45 سراي االتصال1

1ب=1ف10:1508/01/2019-11:45 الشرش بو الحضرٌة الدراسات مناهج2

3/ حضري  اانتربولوجٌا 1ب=1ف10:1509/01/2019-11:45 داود  

1ب=1ف10:1510/01/2019-11:45 عمارةالحضري لتخطيط ا4

1ب=1ف10:1513/01/2019-11:45 سموك مقاوالتٌة5

1ب=1ف10:1514/01/2019-11:45 علً بنالحضرية الدراسات  في  لديمغرافيا6

1ب=1ف10:1515/01/2019-11:45 جفال االجتماع علم فً المعاصرة النظرٌات  7

: القسم رئٌس

: االجتماع علم قسم

 الحضري اجتماع علم ماستر   الثانٌة:  السنة  امتحانات برمجة

06/12/2018: فً  عنابة

: االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة



: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

5ب10:1507/01/2019-11:45بوخرٌسة   العقابٌة و االصالحٌة لمؤسسات1

5ب10:1508/01/2019-11:45بوخرٌسة المقاوالتٌة2

5ب10:1509/01/2019-11:45 زٌتونً المستحدثة  الجرائم 3

5ب10:1510/01/2019-11:45سموك الجنائٌة االنتربوللوجٌا4

5ب10:1513/01/2019-11:45 سعٌدياالحداث رعاٌة و جنوح5

 االلً االعالم قاعة10:1514/01/2019-11:45 فرٌحة البٌانات تحلٌل برمجٌات 6

5ب10:1515/01/2019-11:45 شوٌةالبحث على التدرٌب ملتق7ً

5ب10:1516/01/2019-11:45 زعالن لغة

: القسم رئٌس

 الجرٌمة و االنحراف ماستر   الثانٌة:  السنة  امتحانات برمجة

06/12/2018: فً  عنابة

: االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة

: االجتماع علم قسم



الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

 8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1507/01/2019-11:45  بوالشرش الجزائر فً االجتماعً و المهنً الحراك1

2/ الجزائر فً العمل سوق  8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1508/01/2019-11:45 الحكٌم عبد بوهروم  

 8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1509/01/2019-11:45 نصٌب العمل قانون تشرٌعات3

 8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1510/01/2019-11:45 داود المذكرة تحرٌر منهجٌة 4

 8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1513/01/2019-11:45 مرانًالجزائر في العمل سوسيولوجيا حول  دراسة5

 8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1514/01/2019-11:45 جفال  الجزائرٌة للمؤسسسة السوسٌولوجً التحلٌل6

 8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1515/01/2019-11:45 بوطرفة المقاوالتية7

 8ب3ف /7ب=2ف/6ب=1ف10:1516/01/2019-11:45 علً بناالجتماعٌة للعلوم التطبٌقً االحصاء8

05 مدرج10:1517/01/2019-11:45 زعالن لغة9

 والعمل تنظٌم ماستر الثانٌة:  السنة  امتحانات برمجة

: القسم رئٌس

06/12/2018: فً  عنابة

: االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة

: االجتماع علم قسم


