
 جدول امتحان معهد العلوم االجتماعية

 (09-01الساعة )الموعد            9191-9102تيرم الربيع 

 قائم بعمل مدير معهد العلوم االجتماعية

 . محمد علي البدويدأ.م.                                                                                      

  السبت
22/8/2222  

 االحد
22/8/2222  

 االثنين
22/8/2222  

 الثالثاء
22/8/2222  

 االربعاء
22/8/2222  

 الخميس
22/8/2222  

 االجتماعية التنمية شعبة ماجستير طالب أعداد
  التنمية مشكالت
 (9 ) 

 التنمية وقضايا االعالم
  (8  ) 

  االدارية والتنمية التخطيط
(7 ) 

  التنمية اقتصاديات
(7 ) 

 االجتماعي البحث تنفيذ و تصميم
(7  ) 

  المحلية والتنمية االتصال سوسيولوجيا
(5 ) 

  السياسية التنمية
(5 ) 

  بحث وطرق إحصاء
(4 ) 

  االنسان وحقوق التنمية
(3 ) 

 النامية البالد اجتماع علم
(2  ) 

 العولمة ظل في التنمية مشرعات
(1)  

 التنمية وسياسات المدني المجتمع
(1)  

 المجتمعات أنثروبولوجيا
 (  1)  المحلية

  المحلي والحكم التنمية
(1)  

    

  االجتماعية الخدمة شعبة ماجستير طالب أعداد
 خدمة في متقدمة دراسات

 (6) الفرد
 خدمة في متقدمة دراسات

 (11)  الجماعة
 المجتمع تنظيم في متقدمة دراسات

 (9 ) 
 المؤسسات وادارة تنظيم

 ( 5)  االجتماعية
  االجتماعية االنثروبولوجيا

 (3 ) 
 العام والرأي القيادة

(3 ) 
 

  البحث وطرق إحصاء
(2)  

 البحث وتنفيذ تصميم
 ( 1)  االجتماعي

 المؤسسات في العامة العالقات
 ( 1)  االجتماعية

   

  االجتماعية التنمية شعبة دكتوراه طالب أعداد
 علم في النقدية االتجاهات

 (  6)  االجتماع
 العالم في التنمية مشكالت

 ( 5)  الثالث
 وقضاياها االجتماعية الخدمة فلسفة

 (3 ) 
  التنمية أنثروبولوجيا

(2 ) 
  االجتماعية العلوم في االحصاء

(1)  
  واتجاهاتها التنمية نظريات

(1)  
  االجتماعية الخدمة شعبة دكتوراه طالب أعداد

 علم في النقدية االتجاهات
 (  17)  االجتماع

 العالم في التنمية مشكالت
 ( 9)  الثالث

 وقضاياها االجتماعية الخدمة فسفة
 (8 ) 

  االجتماعية العلوم في االحصاء ----- 
(1)  

  واتجاهاتها التنمية نظريات
(2)  

 ( البشرية التنمية)  تخصص مهني دبلوم طالب أعداد
 الموارد وتنمية االعالم

 ( 2)  البشرية
 الموارد وتخطيط تنمية

 ( 2) البشرية
  التخلف وقضايا التنمية مدخل

(1)  
 ونظم العمل تشريعات

 ( 1) التأمينات
  الجديدة المجتمعات أنثروبولوجيا

(1 ) 
 

 (  العامة العالقات)   تخصص مهني دبلوم طالب أعداد

 والدعاية واالعالن االعالم
(3 ) 

 االتصال سوسيولوجيا
(3) 

  االدارة في العامة العالقات
(2)  

  العام الرأي قياس
(2) 

  العامة العالقات اقتصاديات
(1) 

 االعالمية الحمالت وادارة تنظيم
(1)  

  االداري االجتماع علم
(1)  

     


