
 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 (2020-2019) لدورة التداركفي مختلف االجازات ات االمتحان مواد

 بالنسبة للوحدات التي تشتمل على أكثر من عنصر واحد          

 

 

 فلسفة

 

 2020 – 2019امتحانات دورة التدارك السداسي األول 

 

 السنة األولى:

 مدخل الى تاريخ الفلسفة ) أ. مهدي سعيدان( : 1تاريخ الفلسفة  -

 : مسألة فلسفية ) أ. منير كشو( 1فلسفة عامة   -

 منطق و فلسفة العلوم: فلسفة العلوم ) أ. ياسمينة الغضبان( -

 

 السنة الثانية: 

 تاريخ الفلسفة: فيلسوف معاصر ) أ. سلوى شطي( -
 فلسفة عملية: الحضارات و األديان ) أ. مصطفى لطيفي( -

 

 نة الثالثة: الس

 : تاريخ الفلسفة الوسيطة ) أ. مهدي سعيدان( 1وحدة االختصاص  -

 

 

 2020 – 2019امتحانات دورة التدارك السداسي الثاني 

 

 السنة األولى: 

 : فيلسوف يوناني: أفالطون )أ. حبيب الجربي( 2تاريخ الفلسفة  -

 : مدخل الى فلسفة الفن )أ. منيرة بن مصطفى(  1فلسفة القيم  -



 

 السنة الثانية:

 تاريخ الفلسفة: فيلسوف عربي ) أ. عائشة حضيري( -
 منطق و ابستمولوجيا: ابستمولوجيا )أ. سندس خملية( -
 فلسفة القيم: فلسفة السياسة ) أ. سمية المستيري( -

 ) أ. صالح مصباح(  1الوحدة المؤهلة لإلختصاص: مسألة  -

 

 السنة الثالثة: 

 صالح مصباح( : ميتافيزيقا ) أ. 2وحدة االختصاص  -

 

 

 قسم علم االجتماع

 

  السداسي االولنتائج سحب امتحانات دورة التدارك 

 اإلجازة األساسية في علم االجتماع 

 اسم األستاذ  التوقيت  التاريخ  المادة/ الوحدة  المستوى 

 مريم السالمي  13.00 04/09/2020 النظريات  السنة األولى 

 سعيدة الرحموني  13.00 07/09/2020 المناهج  

 علي الهمامي  13.00 09/09/2020 علوم اإلنسان والمجتمع  

 علي الهمامي  8.30 04/09/2020 النظريات  السنة الثانية 

 نورالدين العلوي  8.30 07/09/2020 المناهج  

 سيف طرشوني  8.30 09/09/2020 علوم اإلنسان والمجتمع  

 مولدي قسومي  13.00 04/09/2020 النظريات  السنة الثالثة تنمية 

 رضا الغول  13.00 07/09/2020 المناهج  

 حافظ مداني  13.00 09/09/2020 الخصوصية  

 هيام التركي  13.00 04/09/2020 النظريات  السنة التالثة ثقافة 

 هاجر الجندوبي  13.00 07/09/2020 المناهج  

 حافظ مداني  13.00 09/09/2020 الخصوصية  

 بن زينة  13.00 04/09/2020 النظريات  السنة الثالثة ديمغرافيا 

 بوحديبة  13.00 07/09/2020 المناهج  

 كشباطي  13.00 09/09/2020 الخصوصية  

 

 اإلجازة التطبيقية في علم االجتماع 

 اسم األستاذ  التوقيت  التاريخ  المادة/ الوحدة  المستوى 

 معز السالمي   8.30 04/09/2020 النظريات  السنة الثانية 

 سعيدة الرحموني   8.30 07/09/2020 المناهج  

 نزيهة سعداوي  8.30 09/09/2020 علوم اإلنسان والمجتمع  

 نورالدين العلوي   13.00 04/09/2020 النظريات  السنة الثالثة 



 فوزي بوعزيز   13.00 07/09/2020 المناهج  

 حافظ مداني  13.00 09/09/2020 الخصوصية  

 

 

 

 

 

 نتائج سحب امتحانات التدارك السداسي الثاني

 اإلجازة األساسية في علم اإلجتماع

 

 اسم األستاذ  التوقيت  التاريخ  المادة/ الوحدة  المستوى 

 سعيدة الرحموني   13.00 11/09/2020 النظريات  السنة األولى 

 فوزي بوعزيز   13.00 14/09/2020 المناهج  

لطيفة مليتي )مدخل إلى  13.00 16/09/2020 علوم اإلنسان والمجتمع  
 االقتصاد(  

 مريم السالمي   8.30 16/09/2020 النظريات  السنة الثانية 

 مهدي مبروك   8.30 14/09/2020 المناهج  

 رضا الغول   8.30 11/09/2020 علوم اإلنسان والمجتمع  

 مولدي قسومي  12.30 11/09/2020 النظريات  السنة الثالثة تنمية 

 حنان الشابي  12.30 14/09/2020 الخصوصية  

 هيام التركي  12.30 11/09/2020 النظريات  السنة التالثة ثقافة 

 هيام التركي   12.30 14/09/2020 الخصوصية  

 بن زينة  12.30 11/09/2020 النظريات  السنة الثالثة ديمغرافيا 

 بوحديبة   12.30 14/09/2020 الخصوصية  

 

 اإلجازة التطبيقية في علم االجتماع  

 

 إسم األستاذ  التوقيت  التاريخ  المادة/ الوحدة  نة الثانية لسا

 بوسنينة  08.30 11/09/2020 علوم اإلنسان والمجتمع  

حنان الشابي/ فؤاد  08.30 14/09/2020 4المناهج  
 الغربالي 

 رخموني سعيدة  08.30 16/09/2020 4 النظريات  4النظريات 

 

 

 قسم االنقليزية

Semestre 1 / 1ere  Année 
 
Literature 1  Drama 
Culture Studies 1 US Culture 
 
Semestre 2 / 1ere Année 
 
Literature 2  Poetry 
Culture Studies 2 GB Culture 



 
Semestre 1 / 2ème Année 
 
Literature 3 Poetry + Drama (one out of two) 
Culture Studies 3  US Culture 
 
Semestre 2 / 2ème Année 
Literature 4 Fiction + Lit. Survey (one out of two) 
Civilisation 4  GB Culture 
 
Semestre 1 / 3ème Année 
Literature 5 Drama + Fiction (one out of two) 
Civilisation 5  GB Culture 
Language 5  Sociolinguistics 
 
Semestre 2 / 3ème Année 
Literature 6 Drama + Poetry (one out of two) 
Civilisation 6 US Culture 
Language 6 : Discourse Analysis 
  

 

 قسم الجغرافيا

- Troisième année géographie appliquée semestre 1 la matière est Méthodologie de mise en place 

des petits projets 

- Deuxième année géographie appliquée semestre 2 la matière est Géomorphologie dynamique 

 

 قسم العربية 

العربية  اللغة واألدب والحضارة إجازة  

2020 دورة التدارك تعلق بها امتحاناتتلمواد التي سا  

 

 تدارك السداسي األول

 

 األساتذة المادة السنة

 نبيل الخميري... نثر قديم األولى

 وفاء الدريسي... حديثة حضارة 

 فتحي أوالد بوهدة... شعر حديث الثانية

 زهير بوحولي... حديثة حضارة 

 نور الهدى باديس... لسانيات الثالثة

 سليم الشريطي... أدب قديم 

 مصطفى الصيد...  1مناهج 

 عبد المجيد العطواني، هنيدة حفصة... حضارة قديمة 

 

 تدارك السداسي الثاني

 



 األساتذة المادة السنة

فوزية سعيد، علي الغيلوفي رياض  نثر حديث األولى
 المريحيل...

 علي الدراجي، هنيدة حفصة... قديمة حضارة 

 فوزية سعيد، نبيل الخميري... نثر معاصر الثانية

 هالة التركي... معاصرة حضارة 

 يوسف العثماني... علوم عجمية الثالثة

 عبد اللطيف بلقاسم... نثر حديث أو معاصر 

2مناهج    فتحي أوالد بوهدة... 

 زهير بن يوسف، علي الدراجي... حضارة حديثة 

 

 

 

 قسم التاريخ

لم تجر في الدورة الرئيسية بالنسبة إلى قسم التاريخ تكون امتحانات دورة التدارك في المواد التي 

 للسداسيين.

 

 قسم الفرنسية 

Session de rattrapage - Semestre 1: 

L1 : Théâtre 

L2 : Roman 

L3 : Roman 

Il est à noter qu'en L1, l'examen de Civilisation porte toujours sur l'Histoire littéraire 

 

 قسم علم النفس

 

قسم علم النفس.سيقع اإلعالن غدا عن مواد   


