
جامعة - أبوبكر بلقايد - تلمسان
كلية العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية

قسم العلوم االجتماعية
شعبة علم االجتماع
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15.0414.4814.7615.1618.5016.8315.801.0015.801.0015.80علم اجتماع تنظیمAبشارموسامي سمیة1

13.7114.5414.1314.9316.5815.7614.941.0014.941.0014.94علم اجتماع تنظیمAتلمساندناف أسماء2

13.5114.0713.7915.1016.6715.8914.841.0014.841.0014.84علم اجتماع تنظیمAتلمسانرحماني فضیلة3

14.2215.0914.6613.2515.5014.3814.521.0014.521.0014.52علم اجتماع تنظیمAادرارمومني وهیبة4

13.2214.0013.6114.0715.7314.9014.261.0014.261.0014.26علم اجتماع تنظیمAسعیدةدرقاوي سید احمد5

13.4213.4313.4313.4114.6314.0213.721.0013.721.0013.72تنمیة بشریةAتلمساندیاح فاطمة6

13.8013.1613.4813.4514.1313.7913.641.0013.641.0013.64تنمیة بشریةAتلمساندیاح خیرة7

12.7113.0012.8611.0014.1712.5912.721.0012.721.0012.72تنمیة بشریةAتلمسانأوسار نجاة8

13.4214.3413.8814.6716.8315.7514.821.0014.820.8011.85علم اجتماع تنظیمAتلمسانمزیاني محمد صالح9

13.0612.9012.9816.1816.0016.0914.540.8011.631.0011.63علم اجتماع تنظیمBسعیدةادریس عامر10

13.5314.4313.9813.9216.1715.0514.511.0014.510.8011.61علم اجتماع تنظیمAتلمسانبن مجاهد ربیعة11

12.2813.0312.6614.5918.0016.3014.481.0014.480.8011.58علم اجتماع تنظیمAبشاربن سعودي سلیمان12

14.0613.5413.8013.8416.4215.1314.470.8011.571.0011.57علم اجتماع تنظیمBتلمسانهدى عابد13

11.7312.9512.3414.6518.0016.3314.331.0014.330.8011.47علم اجتماع تنظیمAبشاربلحاج نوال14

13.4613.5813.5212.1017.5014.8014.161.0014.160.8011.33علم اجتماع تنظیمAبشاربركاوي یاسمین15

13.3711.9412.6614.6116.2715.4414.050.8011.241.0011.24علم اجتماع تنظیمBسعیدةدربال بوفلجة16

13.0013.8513.4313.3215.9214.6214.021.0014.020.8011.22تنمیة بشریةAتلمسانناصري امال 17
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13.0013.8513.4313.3215.9214.6214.021.0014.020.8011.22تنمیة بشریةAتلمسانناصري امال 17

13.1213.0713.1013.2916.0014.6513.870.8011.101.0011.10علم اجتماع تنظیمBبشاربن علي حنان18

11.9710.8711.4214.6118.0016.3113.861.0013.860.8011.09علم اجتماع تنظیمAبشاربوشة یمینة19

12.8214.4013.6112.0014.7513.3813.491.0013.490.8010.79تنمیة بشریةAتلمسانقادة بن عبد اهللا نوال20

13.4013.3713.3912.2314.8813.5613.471.0013.470.8010.78تنمیة بشریةAتلمسانالعماري   فاطمة الزهراء21

13.4512.9613.2111.9115.4213.6713.441.0013.440.8010.75تنمیة بشریةAتلمسانسعدوني هاجر عواطف22

11.9712.4012.1913.5415.5814.5613.371.0013.370.8010.70تنمیة بشریةAتلمسانهارون   نورة23

12.1913.7112.9512.3215.2513.7913.371.0013.370.8010.69تنمیة بشریةAتلمساننهاري سلمى24

13.6614.1413.9016.3616.0016.1815.040.8012.030.809.63علم اجتماع تنظیمBسعیدةقندوز أحمد25

13.6013.8013.7012.1716.8314.5014.100.8011.280.809.02علم اجتماع تنظیمBتلمسانحفایة موسى26

13.5012.4812.9914.0316.3015.1714.080.8011.260.809.01علم اجتماع تنظیمBالمدیةبن یمینة توفیق27

13.5813.4913.5412.7016.1714.4413.990.8011.190.808.95علم اجتماع تنظیمBتلمسانبلعباس خدیجة28

12.2712.8412.5614.6316.1715.4013.980.8011.180.808.95علم اجتماع تنظیمBتلمسانبن حمو محمد سعید29

13.5814.8514.2211.8214.8613.3413.780.8011.020.808.82علم اجتماع تنظیمBورقلةسعید عبد السالم30

13.1712.5812.8812.1617.0014.5813.730.8010.980.808.79علم اجتماع تنظیمBبشارتركي لحسن31

11.3513.8412.6011.3518.0014.6813.640.8010.910.808.73علم اجتماع تنظیمBبشاربن جلولي فرید32

13.5813.9613.7711.5815.0013.2913.530.8010.820.808.66علم اجتماع تنظیمBورقلةبن كران محمد األخضر33

10.8010.8110.8113.9718.0015.9913.400.8010.720.808.57علم اجتماع تنظیمBبشارحمادي نصیرة34

11.5512.5612.0612.9516.5014.7313.390.8010.710.808.57علم اجتماع تنظیمBتلمسانبن صولة جیاللي35

12.8512.7812.8212.9114.5413.7313.270.8010.620.808.49تنمیة بشریةBتلمسانعیساوي   نوال36

12.4712.8512.6612.5914.9613.7813.220.8010.570.808.46تنمیة بشریةBتلمساندراوي عبد الخالق37

11.2112.4211.8213.6515.3814.5213.170.8010.530.808.43علم اجتماع تنظیمBغردایةبن بادة عائشة38

12.9413.4513.2013.0512.9212.9913.090.8010.470.808.38تنمیة بشریةBتلمسانعامري نوریة39

11.0512.9812.0212.8515.0013.9312.970.8010.380.808.30علم اجتماع تنظیمBسعیدةطیبي بدر الدین40

البشریة التنمیة اجتماع علم تخصص الدكتــوراه امتحــان محــاور
04 –المعامل ساعات 2: لمدة التخصص في كتابي : امتحان أوالً 

التنمیة. - نظریات
التنمیة. في اإلنسانیة - األبعاد

البشریة.   التنمیة مفھوم - تطور
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البشریة.   التنمیة - مؤشرات
العربي. العالم في البشریة - التنمیة

الجزائر. في البشریة - التنمیة
01: –المعامل ونصف : ساعة – المدة األجنبیة اللغة في كتابي : امتحان ثانیاً 
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