
كلیة العلوم االجتماعیة                                                                                                                               

2022/2023قسم علم االجتماع واالنثربولوجیا       جدول االمتحان  الجزئي األول  للسنة الثانیة علم االجتماع    

        التوقیت
    األیام

8.30 -9.309.30 – 10.3011.00 -12.0013.00 -14.0014.00 – 15.00

األحد
08/01/23

منھجیة البحث في علم 
االجتماع

میادین علم االجتماع

االثنین
09/01/23

النظریات 
السوسیولوجیة الحدیثة

المشكالت 
االجتماعیة

الثالثاء
10/01/23

لغة أجنبیةاإلحصاء االستدالليالتغیر االجتماعي

األربعاء
11/01/23

القضایا الدولیة علم النفس االجتماعي
الراھنة

501+ 303 +302+ 301القاعات: 



كلیة العلوم االجتماعیة                                                                                                                              

2022/2023قسم علم االجتماع واالنثربولوجیا      جدول االمتحان الجزئي األول  السنة الثالثة علم االجتماع     

                 التوقیت
  األیام

8.30 – 9.309.30 – 10.3011.00 – 12.0013.00 – 14.0014.00 – 15.00

األحد
08/01/23

سوسیولوجیة الرابط 
االجتماعي

علم اجتماع 
المؤسسات

االثنین
09/01/23

النظریات 
المعاصرة في علم 

االجتماع

تحلیل ومعالجة 
المعطیات 
االجتماعیة

الثالثاء
10/01/23

الدراسات المؤسسة 
في علم االجتماع

لغة أجنبیة

األربعاء
11/01/23

ملتقى التدریب على 
البحث االجتماعي 

تحلیل اجتماعي 
لقضایا حقوق 

االنسان

الحوكمة وأخالقیات 
المھنة

501 + 303 + 302+ 301القاعات: 



كلیة العلوم االجتماعیة                                                                                                                              

2022/2023قسم علم االجتماع واالنثربولوجیا      جدول االمتحان الجزئي األول  السنة األولى ماستر تنظیم وعمل  

                 التوقیت
  األیام

8.30 – 9.309.30 – 10.3011.00 – 12.0013.00 – 14.0014.00 – 15.00

األحد
15/01/23

مدخل إلى علم 
اجتماع تنظیم 

والعمل

علم النفس 
االجتماعي 

االثنین
16/01/23

تسییر الموارد مجتمع المعرفة
البشریة

الثالثاء
17/01/23

االنثربولوجیا لغة أجنبیة
االقتصادیة

اإلحصاء

األربعاء
18/01/23

منھجیة وتقنیات 
البحث العلمي 

نظریات التنظیم

PHILO 1 + PHILO 2القاعات: 



كلیة العلوم االجتماعیة                                                                                                                              

2022/2023قسم علم االجتماع واالنثربولوجیا      جدول االمتحان الجزئي األول  السنة الثانیة ماستر تنظیم وعمل  

                 التوقیت
  األیام

8.30 – 9.309.30 – 10.3011.00 – 12.0013.00 – 14.0014.00 – 15.00

األحد
15/01/23

التحلیل 
السوسیولوجي 

للمؤسسة الجزائریة

سوق العمل في 
الجزائر

االثنین
16/01/23

منھجیة تحریر 
المذكرة

سوسیولوجیا العمل 
في الجزائر

الثالثاء
17/01/23

الحراك المھني 
واالجتماعي في 

الجزائر

قانون تشریعات 
العمل

األربعاء
18/01/23

اإلحصاء لغة أجنبیةالمقاوالتیة

PHILO1 + PHILO 2القاعات: 



كلیة العلوم االجتماعیة                                                                                                                              

 2022/2023     قسم علم االجتماع واالنثربولوجیا      جدول االمتحان الجزئي األول  السنة الثانیة انثربولوجیا

                 التوقیت
  األیام

8.30 – 9.309.30 – 10.3011.00 – 12.0013.00 – 14.0014.00 – 15.00

األحد
08/01/23

انثربولوجیا الفضاء 
االجتماعي

میاد ین 
االنثربولوجیا

االثنین
09/01/23

انثربولوجیا الجزائرابستیمولوجیا

الثالثاء
10/01/23

النظریات 
االنثربولوجیة 

الحدیثة

منھجیة البحث في لغة أجنبیة
االنثربولوجیا

األربعاء
11/01/23

تاریخ الجزائر 
المعاصر

الفكر الخلدوني

Philo 2القاعة: 



كلیة العلوم االجتماعیة                                                                                                                              

2022/2023    قسم علم االجتماع واالنثربولوجیا      جدول االمتحان الجزئي األول  السنة الثالثة انثربولوجیا

                 التوقیت
  األیام

8.30 – 9.309.30 – 10.3011.00 – 12.0013.00 – 14.0014.00 – 15.00

األحد
08/01/23

تحلیل الوثائق 
االثنوغراقیة

التكوین الجامعي 
والمشروع الشخصي 

االثنین
09/01/23

انثربولوجیة منھجیة البحث 
االتصال

الحوكمة وأخالقیات 
المھنة

الثالثاء
10/01/23

انثربولوجیة البیئة 
والمحیط

القرابة، العائلة 
والجندر

األربعاء
11/01/23

االنثربولوجیة انثربولوجیة الھجرة
االوروبیة

Philo 2القاعة: 



كلیة العلوم االجتماعیة                                                                                                                              

2022/2023 قسم علم االجتماع واالنثربولوجیا     جدول االمتحان الجزئي األول  السنة األولى ماسترانثربولوجیا

                 التوقیت
  األیام

8.30 – 9.309.30 – 10.3011.00 – 12.0013.00 – 14.0014.00 – 15.00

األحد
08/01/23

نصوص 
انثربولوجیة

مفاھیم ومصطلحات 
انثربولوجیة

االثنین
09/01/23

التحلیل النفسياثنوغرافیا

الثالثاء
10/01/23

سوسیولوجیة 
الممارسات 
االجتماعیة

تاریخ الحركة 
الوطنیة

األربعاء
11/01/23

انثربولوجیة التغیر 
االجتماعي والثقافي

الحقول 
االنثربولوجیة

L1القاعة: 


