جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علم النفس

رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018
السنة الثانية علم النفس (الفوج -1الفوج)2
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/16

09:00-08:30

02

2019/01/16

09:30-09:00

03

2019/01/16

10:00-09:30

04

2019/01/16

10:30-10:00

05

2019/01/16

11:00-10:30

06

2019/01/16

11:30-11:00

07

2019/01/16

12:00-11:30

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو 136طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

01

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علم النفس

رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018
السنة الثانية علم النفس (الفوج -3الفوج)4
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/16

09:00-08:30

02

2019/01/16

09:30-09:00

03

2019/01/16

10:00-09:30

04

2019/01/16

10:30-10:00

05

2019/01/16

11:00-10:30

06

2019/01/16

11:30-11:00

07

2019/01/16

12:00-11:30

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو 136طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

02

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علم النفس

رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018
السنة الثالثة علم نفس
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

09:00-08:30 2019/01/16

02

09:30-09:00 2019/01/16

03

10:00-09:30 2019/01/16

04

10:30-10:00 2019/01/16

05

13:00-13:30 2019/01/16

06

11:30-13:30 2019/01/16

07
08

13:30-13:00 2019/01/17
14:00-13:30 2019/01/17

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو 23طالبا

المقيــــــــاس

1

أستاذ المقياس

مالحظات

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علم النفس
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثالثة علم النفس العيادي
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

09:00-08:30 2019/01/16

02

09:30-09:00 2019/01/16

03

10:00-09:30 2019/01/16

04

10:30-10:00 2019/01/16

05

11:00-10:30 2019/01/17

06

13:30-13:00 2019/01/17

07
08

14:00-13:30 2019/01/17
14:30-14:00 2019/01/17

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  90طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

03

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علم النفس
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة األولى ماستر علم نفس
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

09:00-08:30 2019/01/16

02

09:30-09:00 2019/01/16

03

10:00-09:30 2019/01/16

04

10:30-10:00 2019/01/16

05

11:00-10:30 2019/01/16

06

13:30-13:00 2019/01/17

07
08

14:00-13:30 2019/01/17
14:30-14:00 2019/01/17

 +مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  23طالبا

أستاذ المقياس

المقيــــــــاس

مالحظات

10
1

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

قسم علم النفس وعلوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثانية ماستر علم نفس
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

09:00-08:30 2019/01/16

02

09:30-09:00 2019/01/16

03

10:00-09:30 2019/01/16

04

10:30-10:00 2019/01/16

05

11:00-10:30 2019/01/16

06

13:30-13:00 2019/01/17

07

14:00-13:30 2019/01/17

08

14:30-14:00 2019/01/17

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  13طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

11

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علم النفس
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة األولى ماستر علم النفس العيادي
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/16

09:00-08:30

02

2019/01/16

09:30-09:00

03

2019/01/16

10:00-09:30

04

2019/01/16

10:30-10:00

05

2019/01/16

11:00-10:30

06

2019/01/17

13:30-13:00

07

2019/01/17

14:00-13:30

08

2019/01/17

14:30-14:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  85طالبا

أستاذ المقياس

المقيــــــــاس

مالحظات

1

13

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علم النفس
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثانية ماستر علم النفس العيادي
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/16

09:00-08:30

02

2019/01/16

09:30-09:00

03

2019/01/16

10:00-09:30

04

2019/01/16

10:30-10:00

05

2019/01/16

11:00-10:30

06

2019/01/17

13:30-13:00

07

2019/01/17

14:00-13:30

08

2019/01/17

14:30-14:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  35طالبا

أستاذ المقياس

المقيــــــــاس

مالحظات

3

14

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثانية علوم التربية الخاص بالفوجين  01و 02
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو 122طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

01

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثانية علوم التربية الخاص بالفوجين  03و 04
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو 122طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

02

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثالثة ارشاد وتوجيه
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

08

2019/01/17

12:30-12:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  46طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

13

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثالثة التربية الخاصة متخصصة و التعليم المكيف
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

08

2019/01/17

12:30-12:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو 26طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثالثة علم النفس التربوي
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

08

2019/01/17

12:30-12:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  64طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

03

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة أولى ماستر إرشاد وتوجيه
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

08

2019/01/17

12:30-12:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو 47طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

10
1

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة الثانية ماستر إرشاد وتوجيه
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

08

2019/01/17

12:30-12:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  31طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

11

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
شعبة علوم التربية
رزنامة االطالع على األوراق 2019/2018

السنة أولى ماستر علم النفس التربوي
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01

2019/01/17

09:00-08:30

02

2019/01/17

09:30-09:00

03

2019/01/17

10:00-09:30

04

2019/01/17

10:30-10:00

05

2019/01/17

11:00-10:30

06

2019/01/17

11:30-11:00

07

2019/01/17

12:00-11:30

08

2019/01/17

12:30-12:00

مالحظة :عدد الطلبة في الدفعة هو  29طالبا

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

مالحظات

14

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
شعبة الفلسفة2019/2018

رزنامة مراجعة أوراق اإلجابة مستوى أولى ماستر فلسفة عامة للسداسي األول
التاريخ
األربعاء
2019/01/09
الخميس
2019/01/10
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األربعاء
2019/01/16
الخميس
2019/01/17
السبت
2019/01/19

التوقيت

المقياس

أستاذ المادة

14:30-14:00

إشكاليات الفلسفة اليونانية

أ.د علي سعد هللا

14:30-14:00

مصادر فلسفية ()1

أ .برابح عمر

14:30-14:00

المنطق الرياضي

د .طاهير رياض

15:00-14:30

اشكالية الفلسفة العربية
اإلسالمية

15:30-15:00

مشكالت في فلسفة العلوم ()1

د .كراش إبراهيم

16:30-16:00

مناهج البحث الفلسفي ()1

د .زيغمي أحمد

16:30-16:00

الحجاج الفلسفي ()1

د .زيغمي أحمد

14:30-14:00

فكر جزائري ()1

أ.جباري فاروق

د.بن قويدر عاشور

القاعة

تجرى مراجعة
األوراق بالمدرج
C400
بكلية الحقوق
والعلوم السياسية

ورقلة في....................:
رئيس الشعبة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
شعبة الفلسفة2019/2018

رزنامة مراجعة أوراق اإلجابة مستوى الثانية ماستر فلسفة عامة للسداسي األول
التاريخ
األربعاء
2019/01/09
الخميس
2019/01/10
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األربعاء
2019/01/16
الخميس
2019/01/17
السبت
2019/01/19

التوقيت

المقياس

أستاذ المادة

15:30-15:00

فلسفة الدين

د .زيغمي أحمد

14:30-14:00

إشكاليات فلسفة األخالق

أ .برابح عمر

14:30-14:00

تعليمية الفلسفة ()2

أ .برابح عمر

15:00 -14:30

إشكاليات الفلسفة الغربية
المعاصرة

د.بن قويدر عاشور

16:00 -15:30

المقاوالتية

أ.خميس

15:30-15:00

إشكاليات فلسفة اللغة

د .لعموري شهيدة

14:30-14:00

تقنيات البحث األكاديمي

د .لعموري شهيدة

14:30-14:00

إشكاليات فلسفة الفن

أ.بن غزالة محمد
الصديق

القاعة

تجرى مراجعة
األوراق بالمدرج
C400
بكلية الحقوق
والعلوم السياسية

ورقلة في....................:
رئيس الشعبة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
شعبة الفلسفة2019/2018

رزنامة مراجعة أوراق اإلجابة مستوى الثانية ليسانس فلسفة عامة للسداسي األول
التاريخ
األربعاء
2019/01/09
الخميس
2019/01/10
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األربعاء
2019/01/16
الخميس
2019/01/17
السبت
2019/01/19

التوقيت

المقياس

أستاذ المادة

14:30-14:00

الفكر الخلدوني

د.علي سعد هللا

14:30-14:00

فكر شرقي قديم

أ .برابح عمر

14:30-14:00

المنطق التقليدي

د .طاهير رياض

15:00-14:30

الفلسفة اليونانية

د .بن قويدر عاشور

15:30-15:00

تاريخ العلوم

د .كراش إبراهيم

14:30-14:00

مدارس الفلسفة اليونانية

أ .بن غزالة محمد
الصديق

15:30-15:00

فلسفة التاريخ

أ.د علي سعد هللا

14:30-14:00

منهجية البحث الفلسفي

أ .بوبكري مصطفى

القاعة

تجرى مراجعة
األوراق بالمدرج
C400
بكلية الحقوق
والعلوم السياسية

ورقلة في....................:
رئيس الشعبة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
شعبة الفلسفة 2019/2018

رزنامة مراجعة أوراق اإلجابة مستوى الثالثة ليسانس فلسفة عامة للسداسي األول
التاريخ
األربعاء
2019/01/09
الخميس
2019/01/10
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األحد
2019/01/13
األربعاء
2019/01/16
الخميس
2019/01/17
السبت
2019/01/19

التوقيت

المقياس

أستاذ المادة

15:30-15:00

فلسفة غربية حديثة

د .زيغمي أحمد

14:30-14:00

الحوكمة وأخالقيات المهنة

أ .برابح عمر

14:30-14:00

الفلسفة السياسية

د .طاهير رياض

15:00-14:30

فكر عربي حديث

د .بن قويدر عاشور

15:30-15:00

فلسفة العلوم ()1

د .كراش إبراهيم

14:30-14:00

فلسفة الجمال ()1

أ .بن غزالة محمد
الصديق

14:30-14:00

تعليمية الفلسفة

د .لعموري شهيدة

14:30-14:00

مناهج فلسفية حديثة

د .كراش إبراهيم

القاعة

تجرى مراجعة
األوراق بالمدرج
C400
بكلية الحقوق
والعلوم السياسية

ورقلة في....................:
رئيس الشعبة

2019 2018

01

2018/01/06

09:30-08:00

2018/01/09

2018/01/16

09:00

المدرج C400

02

2018/01/07

11:30-10:00

2018/01/10

2018/01/16

09:00

المدرج C400

03

2018/01/08

09:30-08:00

2018/01/11

2018/01/16

09:00

المدرج C400

04

2018/01/09

11:30-10:00

2018/01/12

2018/01/16

09:00

المدرج C400

05

2018/01/10

09:30-08:00

2018/01/13

2018/01/16

09:00

المدرج C400

06

2018/01/13

11:30-10:00

2018/01/16

2018/01/17

09:00

المدرج C400

07

2018/01/14

09:30-08:00

2018/01/17

2018/01/17

09:00

المدرج C400

2019/2018

C200

09:00

2018/01/16

2018/01/09

11:30-10:00

2018/01/06

01

C200

09:00

2018/01/16

2018/01/10

09:30-08:00

2018/01/07

02

C200

09:00

2018/01/16

2018/01/11

11:30-10:00

2018/01/08

03

C200

10:00

2018/01/16

2018/01/12

09:30-08:00

2018/01/09

04

C200

09:00

2018/01/16

2018/01/13

11:30-10:00

2018/01/10

05

C200

09:00

2018/01/17

2018/01/16

09:30-08:00

2018/01/13

06

2019/2018

C200

10:00

2018/01/16

2018/01/09

11:30-10:00

2018/01/06

01

C200

09:00

2018/01/16

2018/01/10

09:30-08:00

2018/01/07

02

C200

09:00

2018/01/16

2018/01/11

11:30-10:00

2018/01/08

03

C200

10:00

2018/01/16

2018/01/12

09:30-08:00

2018/01/09

04

C200

09:00

2018/01/16

2018/01/13

11:30-10:00

2018/01/10

05

C200

09:00

2018/01/17

2018/01/16

09:30-08:00

2018/01/13

06

2019/2018

01

2018/01/06

09:30-08:00

2018/01/08

2018/01/16

11:00

المدرج C400

02

2018/01/07

11:30-10:00

2018/01/09

2018/01/16

11:00

المدرج C400

03

2018/01/08

09:30-08:00

2018/01/10

2018/01/16

11:00

المدرج C400

04

2018/01/09

11:30-10:00

2018/01/11

2018/01/16

11:00

المدرج C400

05

2018/01/10

09:30-08:00

2018/01/12

2018/01/16

11:00

المدرج C400

06

2018/01/13

11:30-10:00

2018/01/15

2018/01/16

11:00

المدرج C400

07

2018/01/14

09:30-08:00

2018/01/16

2018/01/17

10:00

المدرج C400

08

2018/01/15

11:30-10:00

2018/01/17

2018/01/17

10:00

المدرج C400

2019/2018

11:00

2018/01/16

2018/01/08

09:30-08:00

2018/01/06

01

11:00

2018/01/16

2018/01/09

11:30-10:00

2018/01/07

02

11:00

2018/01/16

2018/01/10

09:30-08:00

2018/01/08

03

11:00

2018/01/16

2018/01/11

11:30-10:00

2018/01/09

04

11:00

2018/01/16

2018/01/12

09:30-08:00

2018/01/10

05

11:00

2018/01/16

2018/01/15

11:30-10:00

2018/01/13

06

10:00

2018/01/17

2018/01/16

09:30-08:00

2018/01/14

07

10:00

2018/01/17

2018/01/16

11:30-10:00

2018/01/15

08

2019/2018

01

2018/01/06

11:30-10:00

2018/01/08

2018/01/16

13:00

المدرج C400

02

2018/01/07

09:30-08:00

2018/01/09

2018/01/16

13:00

المدرج C400

03

2018/01/08

11:30-10:00

2018/01/10

2018/01/16

13:00

المدرج C400

04

2018/01/09

09:30-08:00

2018/01/11

2018/01/16

13:00

المدرج C400

05

2018/01/10

11:30-10:00

2018/01/12

2018/01/16

13:00

المدرج C400

06

2018/01/13

09:30-08:00

2018/01/15

2018/01/16

13:00

المدرج C400

07

2018/01/14

11:30-10:00

2018/01/16

2018/01/17

12:00

المدرج C400

08

2018/01/15

09:30-08:00

2018/01/17

2018/01/17

12:00

المدرج C400

2019/2018

01

2018/01/06

11:30-10:00

2018/01/08

2018/01/16

14:00

المدرج C200

02

2018/01/07

09:30-08:00

2018/01/09

2018/01/16

14:00

المدرج C200

03

2018/01/08

11:30-10:00

2018/01/10

2018/01/16

14:00

المدرج C200

04

2018/01/09

09:30-08:00

2018/01/11

2018/01/16

14:00

المدرج C200

05

2018/01/10

11:30-10:00

2018/01/12

2018/01/16

14:00

المدرج C200

06

2018/01/13

09:30-08:00

2018/01/15

2018/01/16

14:00

المدرج C200

07

2018/01/14

11:30-10:00

2018/01/16

2018/01/17

12:00

المدرج C200

08

2018/01/15

09:30-08:00

2018/01/17

2018/01/17

12:00

المدرج C200

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018

السنة الثانية ماستر التخطيط السكاني و التنمية
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01
02
03
04
05
06
07
08

2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة الثالثة ديموغرافيا
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01
02
03
04
05
06
07
08
09

2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
15:30-14:00

اإلسقاطات الديمغرافية

طلباوي الحوسين
طلباوي الحوسين
سواكري محمد

ق 07

نائب رئيس القسم للدراسات

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

ق 07
ق 07
ق 07

سواكري خديجة
طلباوي الحوسين
طعبة عمر
بوزيد بوحفص
عبان رمضان

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة الثانية ديموغرافيا
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

01

2019/01/16

09:00-08:00

تقنيات اإلحصاء في الديمغرافيا

02
03
04
05
06
07
08

2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17

10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00

التحليل الديموغرافي
علم االجتماع السكان و العائلة
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

شماني احمد
بويعلى وسيلة
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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة أولى ماستر التخطيط السكاني و التنمية
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

01
02
03
04
05
06
07
08

2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00

نائب رئيس القسم للدراسات

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

الرياضيات المطبقة على الظواهر الديموغرافية
التوقعات الديموغرافية
التحليل الديموغرافي المعمق
تقنيات البحث في العلوم السكانية
تقويم المعطيات اإلحصائية الناقصة
طلباوي الحوسين
اإلحصاء الرياضي وتطبيق االختبارات اإلحصائية
تخطيط السياسات السكانية و اتخاذ القرار
شماني احمد
جغرافيا بالد المغرب العربي
عريف عبد الرزاق
شماني احمد
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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة الثانية علم االجتماع
الرقم

التوقيت

التاريـــــخ

01

09:00-08:00 2019/01/16

02
03
04
05
06
07

10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00
09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00

2019/01/16
2019/01/16
2019/01/16
2019/01/17
2019/01/17
2019/01/17

نائب رئيس القسم للدراسات

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

منهجية البحث في علم االجتماع

بوسحلة ايناس

ق 08

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

بن حدوش عيسى
بن داود العربي
جابر مليكة
بن زاف جميلة
بوزغاية باية
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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة الثالثة علم االجتماع
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2019/01/16

09:00-08:00

الدراسات المؤسسة في علم االجتماع

قودة عزيز

ق 07

02

2019/01/16

10:00-09:00

ملتقى التدريب على البحث االجتماعي

جابر مليكة

ق 07

03

2019/01/16

11:00-10:00

سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

بودبزة ناصر

ق 07

04

2019/01/16

12:00-11:00

النظريات المعاصرة في علم االجتماع

عريف عبد الرزاق

ق 07

05

2019/01/17

09:00-08:00

تحليل اجتماعي لقضايا حقوق االنسان

عريف عبد الرزاق

ق 07

06

2019/01/17

10:00-09:00

الحوكمة وأخالقيات المهنة

رياب رابح

ق 07

07

2019/01/17

11:00-10:00

علم اجتماع المؤسسات

بوساحة نجاة

ق 07

08

2019/01/17

12:00-11:00

تحليل ومعالجة المعطيات االجتماعية

لفقي جليلة

ق 07

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة أولى ماستر علم االجتماع تنظيم و عمل
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2019/01/16

09:00-08:00

مدخل لعلم االجتماع التنظيم والعمل

بوساحة نجاة

ق 15

02

2019/01/16

10:00-09:00

علم النفس االجتماعي للعمل

مازن الحوش

ق 15

03

2019/01/16

11:00-10:00

نظريات التنظيم

برقية سهيلة

ق 15

04

2019/01/16

12:00-11:00

تنمية الموارد البشرية

فرج هللا صورية

ق 15

05

2019/01/17

09:00-08:00

منهجية وتقنيات البحث

برقية سهيلة

ق 15

06

2019/01/17

10:00-09:00

مجتمع المعرفة

بويعلى وسيلة

ق 15

07

2019/01/17

11:00-10:00

اإلحصاء الوصفي واالستداللي

عطايت هللا ربيع

ق 15

08

2019/01/17

12:00-11:00

األنثروبولوجية االقتصادية

بن صافي سميرة

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة الثانية ماستر علم االجتماع تنظيم و عمل
المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

ق 15

01

2019/01/16

09:00-08:00

حمداوي عمر

02

2019/01/16

10:00-09:00

ثاليجية نورة

ق 15

03

2019/01/16

11:00-10:00

قطاي خديجة

ق 15

04

2019/01/16

12:00-11:00

بن داود العربي

ق 15

05

2019/01/17

09:00-08:00

بن اكلي نصير

ق 15

06

2019/01/17

10:00-09:00

ق 15

07

2019/01/17

11:00-10:00

بوسحلة ايناس

ق 15

08

2019/01/17

12:00-11:00

زموري زينب

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة أولى ماستر علم اجتماع التربية
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2019/01/16

09:00-08:00

تاريخ الفكر التربوي

جابر مليكة

ق 17

02

2019/01/16

10:00-09:00

المناهج التربوية

دهيمي زينب

ق 17

03

2019/01/16

11:00-10:00

منهجية البحث االجتماعي التربوي

بن زياني محفوظ

ق 17

04

2019/01/16

12:00-11:00

النظريات السوسيولوجية للتربية

شرقي رحيمة

ق 17

05

2019/01/17

09:00-08:00

االحصاء التربوي

بن زياني محفوظ

ق 17

06

2019/01/17

10:00-09:00

فلسفة التربية

شرقي رحيمة

ق 17

07

2019/01/17

11:00-10:00

علم النفس التربوي

بوسعيد سعيدة

ق 17

08

2019/01/17

12:00-11:00

التربية المقارنة

شرقي رحيمة

ق 17

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة الثانية ماستر علم االجتماع التربية
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2019/01/16

09:00-08:00

ملتقى التدريب على البحث

بن زياني محفوظ

ق 17

02

2019/01/16

10:00-09:00

التربية والتكوين في الجزائر

فرج هللا صورية

ق 17

03

2019/01/16

11:00-10:00

تقنيات التحرير

زموري زينب

ق 17

04

2019/01/16

12:00-11:00

االدارة التربوية و التشريع

بن حدوش عيسى

ق 17

05

2019/01/17

09:00-08:00

اقتصاديات التربية

عبان عبد القادر

ق 17

06

2019/01/17

10:00-09:00

المقاوالتية

ق 17

07

2019/01/17

11:00-10:00

التربية الخاصة

بوقصارة رقية

ق 17

08

2019/01/17

12:00-11:00

االرشاد والتوجيه المدرسي

دهيمي زينب

ق 17

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة أولى ماستر علم االجتماع االتصال
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2019/01/16

09:00-08:00

االتصال و التغير االجتماعي

مازن الحوش

ق 16

02

2019/01/16

10:00-09:00

نظريات االتصال االجتماعي

شرقي رحيمة

ق 16

03

2019/01/16

11:00-10:00

الجغرافيا اللغوية

ثاليجية نورة

ق 16

04

2019/01/16

12:00-11:00

تاريخ الحركة الوطنية

عريف عبد الرزاق

ق 16

05

2019/01/17

09:00-08:00

تقنيات التحرير السوسيولوجي

بغدادي خيرة

ق 16

06

2019/01/17

10:00-09:00

علم االجتماع االعالمي

بن داود العربي

ق 16

07

2019/01/17

11:00-10:00

منهجية البحث

بويعلى وسيلة

ق 16

08

2019/01/17

12:00-11:00

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 االطالع على أوراق اإلجابة للسداسي األول 2019/2018
السنة ثانية ماستر علم االجتماع االتصال
الرقم

التاريـــــخ

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

قاعة االمتحان

01

2019/01/16

09:00-08:00

االتصال والرأي العام

مبارك شيماء

ق 16

02

2019/01/16

10:00-09:00

سوسيولوجية االتصال التقليدي في الجزائر

بويعلى وسيلة

ق 16

03

2019/01/16

11:00-10:00

التحليل النفسي

بن عمر نور الهدى

ق 16

04

2019/01/16

12:00-11:00

االعالم الجديد و مجتمع المعرفة

بن زاف جميلة

ق 16

05

2019/01/17

09:00-08:00

تقنيات استخدام الوثائق

ثاليجية نورة

ق 16

06

2019/01/17

10:00-09:00

المقاوالتية

07

2019/01/17

التطور التاريخي والقانوني لمنظومة اإلعالم
11:00-10:00
واالتصال في الجزائر

08

2019/01/17

12:00-11:00

نائب رئيس القسم للدراسات

منهجية اعداد مذكرة التخرج

ق 16

بوخريص محمد

ق 16

بوسحلة ايناس

ق 16

رئيس القسم

جامعة ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم العلوم االجتماعية

رزنامة إيداع النقاط ومراجعة األوراق للسداسي الثاني2018/2017
الجذع المشترك علوم اجتماعية
الرقم

تاريـــــخ مراجعة
أوراق االمتحان

التوقيت

المقيــــــــاس

أستاذ المقياس

تاريخ إيداع
النقاط

01

2019/01/15

09.00-08.00

فرد وثقافة

02

2019/01/15

10.15-09.15

مدخل إلى علم النفس

03

2019/01/15

11.30-10.30

مدخل إلى األنثروبولوجيا

04

2019/01/16

13.00-12.00

مدخل إلى الفلسفة

05

2019/01/16

14.15-13.15

2019/01/17

06

2019/01/16

15.30-14.30

2019/01/17

07

2019/01/17

10.00-09.00

2019/01/18

د.بغدادي خيرة

مكان مراجعة األوراق

2019/01/16

د.سالم جمعة

2019/01/16

أ.د.عبد القادر خليفة

2019/01/16

A 350

د.لعموري شهيدة

2019/01/17

كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية

مالحظة :النقاط تودع على مستوى أمانة قسم العلوم اإلنسانية

ورقلة في....................... :
رئيس القسم

جامعة ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم العلوم اإلنسانية

رزنامة إيداع النقاط ومراجعة األوراق للسداسي الثاني2018/2017
الجذع المشترك علوم إنسانية
الرقم

تاريـــــخ مراجعة
أوراق االمتحان

التوقيت

المقيــــــــاس

01

2019/01/15

13.00-12.00

تاريخ الحضارات

أستاذ المقياس
د.عواريب لخضر

تاريخ إيداع النقاط

2019/01/16

02

2019/01/15

14.15-13.15

مدخل لوسائل االعالم واالتصال

أ.قندوز عبد القادر

2019/01/16

03

2019/01/16

09.00-08.00

مدخل إلى البيبليوغرافيا

أ.سلمانية نعمة هللا

2019/01/17

04

2019/01/16

10.15-09.15

مدخل إلى مجتمع المعلومات

د.زموري لندة

2019/01/17

05

2019/01/16

11.30-10.30

2019/01/17

06

2019/01/17

13.00-12.00

2019/01/18

07

2019/01/17

14.15-13.15

2019/01/18

08

2019/01/18

10.00-09.00

تاريخ الحضارات

د.عواريب لخضر

مكان مراجعة
األوراق

A 350
كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية

2019/01/19

مالحظة :النقاط تودع على مستوى أمانة قسم العلوم اإلنسانية

ورقلة في....................... :
رئيس القسم

