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

07 مدرج10:1524/05/2015-12:15الحمٌد عبد بوقصاص أاالجتماع علم حقول1

07 مدرج10:1525/05/2015-12:15 هللا عبد ساقور المعاصر الجزائر تارٌخ2

07 مدرج10:1526/05/2015-12:15 الحكٌم عبد بوهروم أ  المعاصر االجتماع علم3

07 مدرج10:1527/05/2015-12:15 خدٌجة خلٌفة بن االجتماعً النفس علم4

07 مدرج10:1528/05/2015-12:15 عمار سقاي أ منهجٌة5

07 مدرج10:1531/05/2015-12:15 موسى لحرش أ اجتماعٌة انتربولوجٌا6

07 مدرج10:1501/06/2015-12:15 انٌسة عسوس وصفً احصاء7

07 مدرج10:1502/06/2015-12:15غاصبلغة8

 القسم رئٌس

عنابة مختار باجً جامعة

االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و االداب كلٌة
 االجتماع علم قسم

            2014/2015                                                       الثانً السداسً امتحانات برمجة

  توجٌهً الثانٌة:   السنة  



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

5ب14:3024/05/2015-12:30 جاللً التقرٌر كتابة و تربص1

5ب14:3025/05/2015-12:30غاصبتقنٌات و منهجٌة2

5ب14:3026/05/2015-12:30بوطوطناالجتماعً الضٌط و الجرٌمة3

5ب14:3027/05/2015-12:30بوخرٌسة الجزائر فً االجرامٌة الظاهرة4

5ب14:3028/05/2015-12:30عمارة الجرٌمة جغرافٌا س م5

5ب14:3031/05/2015-12:30لحرش الجرٌمة و الفرعٌة الثقافة6

5ب14:3001/06/2015-12:30سموكالجرٌمة و الحضاري التوطن7

عنابة مختار باجً جامعة

االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و االداب كلٌة
 االجتماع علم قسم

            2014/2015                                                                    الثانً السداسً امتحانات برمجة

الجرٌمة و االنحراف االجتماع علم الثالثة:  السنة

: القسم رئٌس



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

07 مدرج14:3025/05/2015-12:30سعدانالمعرفة اقتصاد1

07 مدرج14:3026/05/2015-12:30 سراي الموظفٌن اختٌار معاٌٌر و انظمة2

07 مدرج14:3027/05/2015-12:30نصٌب البشرٌة الموارد أخالقٌات3

07 مدرج14:3031/05/2015-12:30 مرانً االزمات تسٌٌر مهارات4

07 مدرج14:3001/06/2015-12:30جفالالتقرٌر كتابة و تربص5

: القسم رئٌس

 البشرٌة الموارد تنمٌة اجتماع علم  الثالثة:  السنة  

عنابة مختار باجً جامعة

االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و االداب كلٌة
 االجتماع علم قسم

            2014/2015                                                                    الثانً السداسً امتحانات برمجة



: الفضاء: التارٌخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاسالرقم

2ب12:1524/05/2015-10:15 الرزاق عبد جاللًالبحث  تقنٌات و منهجٌة1

2ب12:1525/05/2015-10:15 نوار ملوكالعمل لقانون السوسٌولوجٌة دراسة2

2ب12:1526/05/2015-10:15مراد زعٌمً أ البشرٌة الموارد ادارة وظائف3

2ب12:1527/05/2015-10:15بوهرومالتنظٌمٌة الثقافة4

2ب12:1528/05/2015-10:15 جمال منجل المؤسسة تسٌٌر فً ودوره االتخطٌط5

2ب12:1531/05/2015-10:15 فرٌحة العامة العالقات سوسٌولوجٌا6

2ب12:1501/06/2015-10:15جهٌدة زرزونًالعاملٌن اداء تحسٌن فً التدرٌب دور7

البشرٌة الموارد ماسترتنمٌة االولى: السنة 

: القسم رئٌس

عنابة مختار باجً جامعة

االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و االداب كلٌة
 االجتماع علم قسم

            2014/2015                                                          الثانً السداسً امتحانات برمجة



: الفضاء: التاريخ: التوقٌت: األستاذ: المقٌاس: الرقم

1ب12:1524/05/2015-10:15سعدونالصحٌة المؤسات فً االنحرافات م ملتقى1

1ب12:1525/05/2015-10:15سعدون التربوية المؤسسات في االنحراف مشكالت ملتقى2

1ب12:1526/05/2015-10:15مناجلٌة االدارٌة المؤسسات فً االنحراف مشكالت ملتقى3

1ب12:1527/05/2015-10:15زٌتونً االنحراف  لظاهرة والمنهجٌة النظرٌة للمقاربات نقدي تحلٌل4

1ب12:1528/05/2015-10:15زٌتونً االجتماعً للضبط والمنهجٌة النظرٌة للمقاربات نقدي تحلٌل5

1ب12:1531/05/2015-10:15سموكالمجتمع فً االنحراف  لظاهرة السوسٌوانتربولوجً تحلٌل6

1ب12:1501/06/2015-10:15بوطوطن  الجزائري المجتمع فً االجتماعً الضبط مشكالت7

1ب12:1502/06/2015-10:15 مرانًالبحوث تصمٌم ملتقى8

1ب12:1503/06/2015-10:15 الحمٌد عبد جفاللغة9

: القسم رئٌس

وانحراف الجرٌمة علم ماستر االولى:  السنة

عنابة مختار باجً جامعة

االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم و االداب كلٌة
 االجتماع علم قسم

            2014/2015                                               الثانً السداسً امتحانات برمجة


