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اب و العلوم اإنساني  كلي اا

ا فا  ظه امه

 مصلح الشؤو الطابي

 خلي اامتحانا

يفي  ول اامتحانا الخ  عل ااجتماعمسلك  - 9ةالسن الجامعي  -ج

ي م الوح الفصل تسمي الوح الحص القاع اأستا  التا

 : محم منا

318-316-329 

319-317-218 

225-305-206 

118 

 الفك الفلسفي ة3,ةتال ة8,3ةمن 

1 

SO404 
02/01/2020 

حوتي  SO402 أسس عل اإجتماع 2,45تال 45,ةتمن  : محسن ال

يي       بجا خل لعل النفس ة3,ةتال ة8,3ةمن    العايي   SO407 م
06/01/2020 

ا ين عل اإجتماع 2,45تال 45,ةتمن  : أسماء بنع  SO403 ميا

ف  SO405 مناهج و نصوص فلسفي ة3,ةتال ة8,3ةمن  : مصطفى العا
08/01/2020 

ياء ب  ك ين  2,45تال 45,ةتمن  ب  ا عل النفسميا  SO406 و تيا

 : محم ب 
318-316-329 

319-317-218 

225-305-206 

: مفاهي و مصطلحا ة3,ةتال ة8,3ةمن  نسي  SO401 10/01/2020 اللغ الف

 : وسيل بنكيرا

225-218-305 

 امنهج الكمي ة3,ةتال ة8,3ةمن 

3 

SO415 

03/01/2020 

ي القنبعي   SO416 امناهج الكيفي 2,45تال 45,ةتمن  : عب الك

حي اليعقويي  SO417 اأنتربولوجيا اإجتماعي و الثقافي ة3,ةتال ة8,3ةمن  : عب ال

07/01/2020 

يا 2,45تال 45,ةتمن  : محم عبابو  SO418 سوسيولوجيا اأ

يس الصنهاجي  SO420 سوسيولوجيا الثقاف ة3,ةتال ة8,3ةمن  : ا

09/01/2020 

 SO419 اإحصاء 2,45تال 45,ةتمن  : منير كويو 

ياني  :  ال

106 

ب ) م   7تال  5تمن   (تسوسيولوجيا امغ

5 

 مسا 

 التنمي

SO427 

03/01/2020 

حي اليعقويي اك و امجتمع )مسا   9تال  7تمن  : عب ال  SO429 (تال

يني  SO430 (تكام و التنمي ) مسا الح  6تال  4تمن  : لع

07/01/2020 

 SO428 (تالتغير اإجتماعي )مسا     5ت,8تال  5ت,6تمن    : سام شك 

يس الصنهاجي ني و التنمي ) مسا   6تال  4تمن  : ا  SO431 (تامجتمع ام

09/01/2020 

اني ) مسا      جميع اأسات ي و أبحاث مي ا  SO432 (تت

ياني  :  ال

118 

ب ) م   7تال  5تمن   (2سوسيولوجيا امغ

5 

  مسا

 التنظيما

SO527 

03/01/2020 

حي اليعقويي اك و امجتمع )مسا   9تال  7تمن  : عب ال  SO529 (2ال

يا  SO531 (2اإقتصا اإجتماعي)مسا    6تال  4تمن  : أحم بو

07/01/2020 

 SO528 (2التغير اإجتماعي )مسا     5ت,8تال  5ت,6تمن    م شك : سا 

 SO530 (2سوسيولوجيا الشغل )مسا    6تال  4تمن  : لحسن خليل

09/01/2020 

اني ) مسا      جميع اأسات ي و أبحاث مي ا  SO532   (2ت

 


