جامعة محمد خيضر * بسكرة *
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

قسم العموم االجتماعية

برنامج امتحان السداسي األول لمسنة الجامعية  ( 2021/2020الدورة العادية )
الدفعة االولى L2+L1

قسم العموم االجتماعية

كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية

السنة األولى جذع مشترك عموم اجتماعية
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية)
الرقم

المقياس

01

مدخل إلى عمم االجتماع

02

مدارس ومناهج

03

مدخل إلى عمم النفس

04

فرد وثقافة

05

مدخل إلى أنثربولوجيا

06

مدخل إلى الفمسفة

07

مدخل إلى عمم االقتصاد

المكان

المدرجات06-05-04-03-02-01 :
القاعاتC7+C6+C5+C4+ C3+ C2:

القاعات17+8+7+6+5+4+3+2+1:
24+23+22+21+20+18+

التاريخ

التوقيت

األستاذ

األحد 2021/02/28

09.30-08.30

أ.د صبطي عبيدة

األحد 2021/02/28

11.00-10.00

أ.د.شعباني مالك

االثنين2021/03/01

14.00-13.00

أ.د .تاوريريت نور الدين

الثالثاء2021/03/02

12.30-11.30

أ.د جابر نصر الدين

األربعاء2021/03/03

14.00-13.00

أ.بوطبة أحمد

الخميس2021/03/04

09.30-08.30

د .زيان محمد

الخميس 2021/03/04

11.00 -10.00

أ.دبولقواس زرفة

عدد الطمبة.............. :

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د دليلة خينش

بسكرة2021/02/14 :

رئيس القسم

د .كلثوم مسعودي

كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية تكوين توجيهي عمم االجتماع
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية)
المكان

الرقم

المقياس

01

التغير االجتماعي

02

تاريخ الجزائر المعاصر

03

المشكالت االجتماعية

04

النظريات السوسيولوجية الحديثة

05

القضايا الدولية الراهنة

06

منهجية البحث في عمم االجتماع

االربعاء2021/03/03

07

ميادين عمم االجتماع

الخميس 2021/03/04

المدرج + 4المدرج +5
القاعاتC4+C3+C2+C1 :
 +القاعات2+1 :

التوقيت

األستاذ

التاريخ
األحد 2021/02/28

12.30-11.30

د.عزيز سامية

االثنين 2021/03/01

15.30-14.30

د.عمية سماح

االثنين2021/03/01

17.00-16.00

أ.د صدراتة فضيمة

الثالثاء2021/03/02

09.30-08.30

أ.دمناصرية ميمونة

الثالثاء2021/03/02

11.00-10.00

د .براهيمي سمية

15.30-14.30

أ.د بن ققة سعاد

12.30-11.30

د.غربي صباح

عدد الطمبة.............. :

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د /دليلة خينش

رئيس القسم

د /كلثوم مسعودي

بسكرة2021/02/14 :

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية تكوين توجيهي عمم النفس
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية)
المكان

الرقم

المقياس

01

نظريات شخصية

02

منهجية وتقنيات البحث

03

القياس النفسي

04

عمم النفس النمو والفروق الفردية

05

نظريات التعمم

06

عمم النفس الفيزيولوجي

االربعاء2021/03/03

07

عمم النفس المعرفي

الخميس 2021/03/04

المدرجات4+3+2+1 :
 +القاعات8+7+6+5 :

التوقيت

األستاذ

التاريخ
األحد 2021/02/28

12.30-11.30

د .جعفر صباح

االثنين 2021/03/01

15.30-14.30

د .مرابطي عادل

االثنين2021/03/01

17.00-16.00

أ.د.قبقوب عيسى

الثالثاء2021/03/02

09.30-08.30

أ .رحيم يوسف

الثالثاء2021/03/02

11.00-10.00

د /دامخي ليمى

15.30-14.30

أ .د .بموم محمد

12.30-11.30

أ.د مدور مميكة

عدد الطمبة.................. :

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د دليلة خينش

بسكرة2021/02/14 :

رئيس القسم

د .كلثوم مسعودي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عموم التربية

قسم العموم االجتماعية
السنة الثانية تكوين توجيهي عموم التربية

برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم

المقياس

01

مذاهب ونظزياث جزبويتمعاصزة

02

منهجية البحث التربوي

03

طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة

04

عمم النفس النمو

05

عمم النفس التربوي

06
07

التوقيت

األستاذ

المكان

األحد 2021/02/28

12.30-11.30

د.دامخي ليمى

االثنين 2021/03/01

15.30-14.30

د.هدار مصطفى سميم

االثنين2021/03/01

17.00-16.00

د .أبو أحمد يحي

الثالثاء2021/03/02

09.30-08.30

أ.د كحول شفيقة

الثالثاء2021/03/02

11.00-10.00

د.شنتي عبدالرزاق

القياس التربوي وبناء الاختباراث

االربعاء2021/03/03

15.30-14.30

أ.د.ساعد صباح

ابستمولوجيا التربية

الخميس 2021/03/04

12.30-11.30

د.كشكار فتح اهلل

القاعات:
C5+C6+C7

التاريخ

عدد الطمبة................. :

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د دليلة خينش

رئيس القسم

بسكرة2021/02/14 :

د .كلثوم مسعودي

قسم العموم االجتماعية

كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية

شعبة األنثروبولوجيا

السنة الثانية تكوين توجيهي أنثروبولوجيا
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية)
المقياس

المكان

الرقم
01

أنثربولوجيا الفضاء االجتماعي

02

تاريخ الجزائر المعاصر

03

ميادين األنثربولوجيا

04

الفكر الخمدوني

05

النظريات األنثربولوجية الحديثة

الثالثاء2021/03/02

06

منهجية البحث

االربعاء2021/03/03

15.30-14.30

07

أنثربولوجيا الجزائر

الخميس 2021/03/04

12.30-11.30

القاعات:
23+22+21

التوقيت

األستاذ

التاريخ
األحد 2021/02/28

12.30-11.30

د .شين سعيدة

االثنين 2021/03/01

15.30-14.30

د.عمية سماح

االثنين2021/03/01

17.00-16.00

د .حمادي حنان

الثالثاء2021/03/02

09.30-08.30

د.بن قدور

11.00-10.00

د .طويل فتيحة
د .طيب العماري
أ .لغريب حميمة

عدد الطمبة................... :

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د دليلة خينش

رئيس القسم

د .كلثوم مسعودي

بسكرة2021/02/14 :

كميةالعموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة فمسفة

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية تكوين توجيهي فمسفة
برنامج امتحانات السداسي الثاني  (2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

المقياس

المكان

الفمسفة اليونانية

القاعات27+26+25 :

02

الفكر الخمدوني

03

فكر شرقي

04

المنطق التقميدي

05

فمسفة التاريخ

الثالثاء2021/03/02

06

مدارس الفمسفة اليونانية

الثالثاء2021/03/02

11.00-10.00

07

تاريخ العمم

االربعاء2021/03/03

15.30-14.30

د .بن سميمان جمال الدين

08

منهجية البحث الفمسفي

الخميس 2021/03/04

12.30-11.30

د.تتيات عمي

القاعات20+18+17 :

التوقيت

األستاذ

التاريخ
األحد 2021/02/28

11.00-10.00

د.بن جمطي محمد

األحد 2021/02/28

12.30-11.30

أ.حميدات صالح

االثنين 2021/03/01

15.30-14.30

د .عمية صفية

االثنين2021/03/01

17.00-16.00

د.كشكار فتح اهلل

09.30-08.30

د.حيدوسي الوردي
د.زيان محمد

عدد الطمبة................. :

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د دليلة خينش

رئيس القسم

بسكرة2021/02/14 :

د .كلثوم مسعودي

