
 إعـــــالن امتحانات الدورة االستدراكٌة

م، الفصل الخامس2017-2016جدولة امتحانات  الدورة االستدراكٌة   

 

 الوحدة  التارٌخ التوقٌت

16H00-18H00  سوسٌولوجٌا المقاوال ت األسرٌة  مارس27االثنٌن    

16H00-18H00  سوسٌولوجٌا األسرة  مارس28الثالثاء 

10H00-12H00  سوسٌولوجٌا النوع  مارس29األربعاء 

08H00-10H00  التنمٌة والتغٌر االجتماعً  مارس31الجمعة  

08H00-10H00  قانون األسرة  أبرٌل01السبت  

 

:مالحظات هامة  

المدة الزمنٌة المخصصة لالمتحان هً ساعة ونصف                            -      

 .ضرورة حضور الطلبة فً التوقٌت المحدد أعاله -

 .أرقام االمتحان والقاعات ستعلن فً لوائح فً موقع الكلٌة -

 .االلتزام برقم االمتحان والقاعة ضروري، وٌعتبر غائبا كل من لم ٌلتزم بذلك -

 .كل محاولة غش أو غش ستعرض على اللجنة التربوٌة وفق القوانٌن الجاري بها العمل -

 .ٌمنع منعا كلٌا إدخال الهاتف المتنقل لقاعة االمتحان -



 

م،الفصل الثالث2017-2016جدولة امتحانات الدورة االستدراكٌة   

 

 الوحدة التارٌخ التوقٌت

14H00 - 16H00  المناهج الكٌفٌة  مارس28الثالثاء 

16H00 - 18H00  المناهج الكٌمٌة  مارس28الثالثاء  

14H00 - 16H00  االنثربولوجٌة االجتماعٌة والثقافٌة  مارس30الخمٌس 

16H00 - 18H00  اإلحصاء  مارس30الخمٌس  

10H00 - 12H00  سوسٌولوجٌا الثقافة  مارس31الجمعة 

15H00 - 17H00  سوسٌولوجٌا األدٌان  مارس31الجمعة 

 

:مالحظات هامة  

المدة الزمنٌة المخصصة لالمتحان هً ساعة ونصف                            -      

 .ضرورة حضور الطلبة فً التوقٌت المحدد أعاله -

 .أرقام االمتحان والقاعات ستعلن فً لوائح فً موقع الكلٌة -

 .االلتزام برقم االمتحان والقاعة ضروري، وٌعتبر غائبا كل من لم ٌلتزم بذلك -

 .كل محاولة غش أو غش ستعرض على اللجنة التربوٌة وفق القوانٌن الجاري بها العمل -

ٌمنع منعا كلٌا إدخال الهاتف المتنقل لقاعة االمتحان  -

 



م، الفصل األول 2017-2016جدولة امتحانات الدورة االستدراكٌة 

 التوقٌت التارٌخ الوحدة

 14H00-16H00  مارس27االثنٌن  أسس علم االجتماع

 16H00-18H00  مارس27االثنٌن  مٌادٌن علم االجتماع
 08H00-10H00  مارس29األربعاء مباديء التفكٌر الفلسفً 

 10H00-12H00  مارس29األربعاء  مفاهٌم ونصوص فلسفٌة

 08H00-10H00  مارس31الجمعة  مدخل إلى علم النفس

 10H00-12H00  مارس31الجمعة  مٌادٌن وتٌارات علم النفس

 10H00-12H00  أبرٌل01السبت  (1فوج  )اللغة والمصطلحات  
 10H00-12H00  أبرٌل01السبت ( 2فوج  )اللغة والمصطلحات  

 

:مالحظات هامة  

المدة الزمنٌة المخصصة لالمتحان هً ساعة ونصف                            -      

 .ضرورة حضور الطلبة فً التوقٌت المحدد أعاله -

 .أرقام االمتحان والقاعات ستعلن فً لوائح فً موقع الكلٌة -

 .االلتزام برقم االمتحان والقاعة ضروري، وٌعتبر غائبا كل من لم ٌلتزم بذلك -

 .كل محاولة غش أو غش ستعرض على اللجنة التربوٌة وفق القوانٌن الجاري بها العمل -

ٌمنع منعا كلٌا إدخال الهاتف المتنقل لقاعة االمتحان  -

 


