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Faculté des sciences humaines et sociales
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رزنامة االمتحانات االستدراكية االستدراكية السداسي األول 2018/2017

السنة الثانية ماستر تخطيط سكاني
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01
02
03
04
05
06
07
08

2018/01/20
2018/01/20
2018/01/20
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/22
2018/01/22

09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00

نائب رئيس القسم للدراسات

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة الثالثة ديموغرافيا
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01
02
03
04
05
06
07
08
09

2018/01/20
2018/01/20
2018/01/20
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/22
2018/01/22
2018/01/22

09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00

اإلسقاطات الديمغرافية

طلباوي الحسين
بن نور صابرة
سواكري محمد
طلباوي الحوسين
بوزيد بوحفص
سواكري خديجة
طعبة عمر
بوزيد بوحفص
مليك الهاشمي

ق 07

نائب رئيس القسم للدراسات

النماذج الديمو اقتصادية
مكمل االحصاء الرياضي
التحليل الكمي الهجري
اقتصاد السكان
مدخل الى النماذج السكانية
علم السكان التطبيقي
االنتقالية الديموغرافية
الحكم الراشد وأخالقيات المهنة

ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة الثانية ديموغرافيا
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

01

2018/01/20

09:30-08:00

تقنيات اإلحصاء في الديمغرافيا

02
03
04
05
06
07
08

2018/01/20
2018/01/20
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/22
2018/01/22

11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00

علم االجتماع السكان و العائلة
التحليل الديموغرافي
النظريات والسياسات السكانية
الرياضيات في الديمغرافيا
الفيزولوجية البشرية وعلم االوبئة
جغرافيا السكان والخرائط
جمع المعطيات الديمغرافية

نائب رئيس القسم للدراسات

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان
ق 07

تمار ربيعة
شماني احمد
شماني احمد
شماني احمد
سويقات محمد
بوزيد بوحفص

ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة أولى ماستر التخطيط السكاني و التنمية
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01
02
03
04
05
06
07
08

2018/01/20
2018/01/20
2018/01/20
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/22
2018/01/22

09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00

نائب رئيس القسم للدراسات

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

تخطيط السياسات السكانية و اتخاذ القرار
التوقعات الديموغرافية
تقنيات البحث في العلوم السكانية
اإلحصاء الرياضي وتطبيق االختبارات اإلحصائية
التحليل الديموغرافي المعمق
بن نور صابرة
تقويم المعطيات اإلحصائية الناقصة
طلباوي الحوسين
الرياضيات المطبقة على الظواهر الديموغرافية
شماني احمد
جغرافيا بالد المغرب العربي
عريف عبد الرزاق
بن نور صابرة
صالي محمد
طلباوي الحوسين

قاعة االمتحان
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07
ق 07

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة الثانية علم االجتماع
الرقم

التوقيت

التاريـــــخ

01

09:30-08:00 2018/01/20

02
03
04
05
06
07

11:30-10:00
15:30-14:00
09:30-08:00
11:30-10:00
09:30-08:00
11:30-10:00

2018/01/20
2018/01/20
2018/01/21
2018/01/21
2018/01/22
2018/01/22

نائب رئيس القسم للدراسات

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

منهجية البحث في علم االجتماع

بوسحلة ايناس

ق 08

المشكالت االجتماعية
علم النفس اإلجتماعي
التغير االجتماعي
النظريات السوسيولوجية
ميادين علم اإلجتماع
القضايا الدولية الراهنة

بن زاف جميلة
شراد محمد
بوزغاية باية
جابر مليكة
بن حدوش عيسى
رياب رابح

ق 08
ق 08
ق 08
ق 08
ق 08
ق 08

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة الثالثة علم االجتماع
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2018/01/20

09:30-08:00

النظريات المعاصرة في علم االجتماع

كبار عبد هللا

ق 08

02

2018/01/20

11:30-10:00

ملتقى التدريب على البحث االجتماعي

جابر مليكة

ق 08

03

2018/01/20

15:30-14:00

سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

بودبزة ناصر

ق 08

04

2018/01/21

09:30-08:00

الدراسات المؤ سسة في علم االجتماع

قودة عزيز

ق 08

05

2018/01/21

11:30-10:00

تحليل اجتماعي لقضايا حقوق االنسان

عريف عبد الرزاق

ق 08

06

2018/01/21

15:30-14:00

الحوكمة وأخالقيات المهنة

رياب رابح

ق 08

07

2018/01/22

09:30-08:00

علم اجتماع المؤسسات

بوساحة نجاة

ق 08

08

2018/01/22

11:30-10:00

تحليل ومعالجة المعطيات االجتماعية

لفقي جليلة

ق 08

نائب رئيس القسم للدراسات

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة أولى ماستر علم االجتماع تنظيم و عمل
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2018/01/20

09:30-08:00

مدخل لعلم االجتماع التنظيم والعمل

بوساحة نجاة

ق 15

02

2018/01/20

11:30-10:00

علم النفس االجتماعي للعمل

بن داود العربي

ق 15

03

2018/01/20

15:30-14:00

نظريات التنظيم

برقية سهيلة

ق 15

04

2018/01/21

09:30-08:00

تنمية الموارد البشرية

فرج هللا صورية

ق 15

05

2018/01/21

11:30-10:00

منهجية وتقنيات البحث

بوسحلة ايناس

ق 15

06

2018/01/21

15:30-14:00

مجتمع المعرفة

بويعلى وسيلة

ق 15

07

2018/01/22

09:30-08:00

اإلحصاء الوصفي واالستداللي

مزياني الوناس

ق 15

08

2018/01/22

11:30-10:00

األنثروبولوجية االقتصادية

قريشي نجاة

ق 15

نائب رئيس القسم للدراسات

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة الثانية ماستر علم االجتماع تنظيم و عمل
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2018/01/20

09:30-08:00

سوسيولوجيا المؤسسة

زموري زينب

ق 15

02

2018/01/20

11:30-10:00

تنمية الموارد البشرية

مبارك شيماء

ق 15

03

2018/01/20

15:30-14:00

الحركات العمالية

بن داود العربي

ق 15

04

2018/01/21

09:30-08:00

إحصاء تحليلي

زكور محمد مفيدة

ق 15

05

2018/01/21

11:30-10:00

قانون العمل

بن اكلي نصير

ق 15

06

2018/01/22

09:30-08:00

ملتقى التدريب على البحث العلمي

بوسحلة ايناس

ق 15

07

2018/01/22

11:30-10:00

التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية

حمداوي عمر

ق 15

نائب رئيس القسم للدراسات

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة أولى ماستر علم اجتماع التربية
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2018/01/20

09:30-08:00

تاريخ الفكر التربوي

بودبزة ناصر

ق 16

02

2018/01/20

11:30-10:00

المناهج التربوية

فرج هللا صورية

ق 16

03

2018/01/20

15:30-14:00

منهجية البحث االجتماعي التربوي

بن زياني محفوظ

ق 16

04

2018/01/21

09:30-08:00

النظريات السوسيولوجية للتربية

قريشي نجاة

ق 16

05

2018/01/21

11:30-10:00

االحصاء التربوي

بن زياني محفوظ

ق 16

06

2018/01/21

15:30-14:00

فلسفة التربية

بن زعموش نادية

ق 16

07

2018/01/22

09:30-08:00

علم النفس التربوي

نويبات قدور

ق 16

08

2018/01/22

11:30-10:00

التربية المقارنة

شرقي رحيمة

ق 16

نائب رئيس القسم للدراسات

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة الثانية ماستر علم االجتماع التربوي
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2018/01/20

09:30-08:00

ملتقى التدريب على البحث

بن زياني محفوظ

ق 16

02

2018/01/20

11:30-10:00

االعالم وتكنولوجيا التربية والتعليم

مازن الحوش

ق 16

03

2018/01/20

15:30-14:00

االرشاد والتوجيه المدرسي والمهني

دهيمي زينب

ق 16

04

2018/01/21

09:30-08:00

االصالح التربوي

كبار عبد هللا

ق 16

05

2018/01/21

11:30-10:00

سوسيولوجية المنهج

فرج هللا صورية

ق 16

نائب رئيس القسم للدراسات

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة أولى ماستر علم االجتماع االتصال
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2018/01/20

09:30-08:00

االتصال و التغير االجتماعي

مازن الحوش

ق 16

02

2018/01/20

11:30-10:00

نظريات االتصال االجتماعي

شرقي رحيمة

ق 16

03

2018/01/20

15:30-14:00

الجغرافيا اللغوية

عبان عبد القادر

ق 16

04

2018/01/21

09:30-08:00

تاريخ الحركة الوطنية

عريف عبد الرزاق

ق 16

05

2018/01/21

11:30-10:00

تقنيات التحرير السوسيولوجي

بغدادي خيرة

ق 16

06

2018/01/21

15:30-14:00

علم االجتماع االعالمي

بن داود العربي

ق 16

07

2018/01/22

09:30-08:00

منهجية البحث

بويعلى وسيلة

ق 16

08

2018/01/22

11:30-10:00

استراتيجيات االتصال

مبارك شيماء

ق 16

نائب رئيس القسم للدراسات

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
Département de sociologie et démographie

رزنامة االمتحانات االستدراكية السداسي األول 2018/2017
السنة ثالثة ليسانس انثروبولوجيا
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2018/01/20

09:30-08:00

القرابة ،العائلة والجندر

بويعلى وسيلة

ق 08

02

2018/01/20

11:30-10:00

أنثروبولوجيا البيئة والمحيط

زموري زينب

ق 08

03

2018/01/20

15:30-14:00

إثنولوجيا الهجرة

عريف عبد الرزاق

ق 08

04

2018/01/21

09:30-08:00

الحوكمة وأخالقيات المهنة

شرقي رحيمة

ق 08

05

2018/01/21

11:30-10:00

أنتربولوجيا االتصال

قريشي نجاة

ق 08

06

2018/01/22

09:30-08:00

تقنيات البحث الميداني

خليفة عبد القادر

ق 08

07

2018/01/22

11:30-10:00

األنثروبولوجيا المتوسطية

بوزغاية باية

ق 08

نائب رئيس القسم للدراسات

رئيس القسم

