جامعة محمد خيضر * بسكرة *
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

قسم العموم االجتماعية

برنامج امتحان السداسي األول لمسنة الجامعية  ( 2021/2020الدورة العادية )
الدفعة الثانية M2+M1+L3

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة الثالثة تكوين متخصص عمم اجتماع
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
ممتقى التدريب عمى البحث االجتماعي

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

أ.د .أسماء بن تركي

02

تحميل اجتماعي لقضايا حقوق اإلنسان

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د .العيدي صونية

03

النظريات المعاصرة في عمم االجتماع

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

أ.د.يحياوي نجاة

04

تحميل ومعالجة المعطيات االجتماعية

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د.شاوش اخوان

05

الحوكمة وأخالقيات المهنة

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د .بشقة سميرة

06

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

أ.د.دبمة عبد العالي

07

عمم االجتماع المؤسسات

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د .مراد حنان

08

سوسيولوجيا الرابط االجتماعي
عدد الطمبة207 :
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

المدرج +1
المدرج +2
المدرج 3

التاريخ

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د.طويل فتيحة

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة األولى ماستر عمم االجتماع التربية
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
فمسفة التربية

الخميس2021/02/25

09.30-08.30

د .دباب زهية

02

التربية المقارنة

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

د .خينش دليمة

03

المناهج التربوية

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

أ.د سميماني صباح

04

النظريات السوسيولوجية لمتربية

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د .حسني هنية

05

منهجية البحث االجتماعي التربوي

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

د.بن عمر سامية

06

تاريخ الفكر التربوي

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

د.خميل نزيهة

07

عمم النفس التربوي

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

د.شاوش اخوان

08

اإلحصاء التربوي

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

أ .عبود سعاد

عدد الطمبة84:

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

المدرج +05قC1

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :

رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة األولى ماستر عمم اجتماع التنظيم والعمل
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2020/2019الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
نظريات التنظيم

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د .عصمان أبو بكر

02

األنثربولوجيا اإلقتصادية

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د.عباسي يزيد

03

منهجية وتقنيات البحث

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.بوزيد سميمة

04

عمم النفس االجتماعي لمعمل

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

أ.د بومعراف نسيمة

05

تنمية الموارد البشرية

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

أ.د.شعباني مالك

06

االحصاء الوصفي واالستداللي

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د .عبود سعاد

07

مجتمع المعرفة

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د.مراد حنان

08

مدخل لعمم االجتماع التنظيم والعمل

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

أ.د العقبي لزهر

عدد الطمبة82.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

المدرج 4
+ق1

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية و االجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة أولى ماستر عمم االجتماع الحضري
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

المقياس

المكان

مدخل إلى التنمية

02

تربص ميداني

C5+ C4

03

كيفية بناء مشروع بحث

األحد 2021/03/07

04

مدخل لعمم االجتماع الحضري

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

05

السياسات الحضرية

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د .طويل فتيحة

06

اقتصاد حضري

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د.تمرسيت فتيحة

07

الظاهرة الحضارية

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د.جيماوي نتيجة

08

السيميائية البيانية وعمم

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د.بوخميفي قويدر

الخرائط

عدد الطمبة55:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د .ميدني شايب ذراع

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د.ميدني شايب ذراع

12.30-11.30

د.لبعل أمال
د.قاسمي شوقي

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية ماستر عمم اجتماع التربية
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
المقياس

الرقم
01

اقتصاديات التربية

02

االرشاد والتوجيه المدرسي

03

االدارة التربوية والتشريع المدرسي

04

التربية الخاصة

05

تقنيات التحرير

06

ممتقى التدريب عمى البحث

األربعاء 2021/03/10

07

التربية والتكوين في الجزائر

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

08

المقاوالتية

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

عدد الطمبة.54:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

القاعة

C5+ C4

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

09.30-08.30

د .دباب زهية

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

أ.د.مالكي حنان

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

أ.د عرعور مميكة

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د.عمية سماح

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

أ.د.زمام نورالدين

14.00- 13.00

أ.د.غربي صباح
د .حسني هنية
د.عباسي يزيد

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية و االجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية ماستر عمم اجتماع التنظيم والعمل
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
اإلحصاء التطبيقي لمعموم االجتماعية

الخميس2021/02/25

09.30-08.30

أ.د.زرفة بولقواس

02

الحراك المهني واالجتماعي في الجزائر

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

د.كمثوم مسعودي

03

تشريعات قانون العمل في الجزائر

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

د.عصمان أبو بكر

04

سوق العمل في الجزائر

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

أ.د حميدي سامية

05

منهجية تحرير المذكرة

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

أ.د.حميمو نبيل

06

التحميل السوسيولوجي لممؤسسة الجزائرية

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

د.العيدي صونية

07

دراسات حول سوسيولوجيا العمل في الجزائر

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

أ.د.بولقواس زرفة

08

المقاوالتية

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د  .عباسي يزيد

عدد الطمبة29.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق +17ق18

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم االجتماع

قسم العموم االجتماعية

السنة ثانية ماستر عمم االجتماع الحضري
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
المقياس

الرقم
01

التخطيط الحضري

02

الديمغرافيا في الدراسات الحضرية

األحد 2021/03/07

03

االتصال

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

04

انثربولوجيا حضرية

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د .قاسمي شوقي

05

التدريب عمى تحرير التقارير والوثائق

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

د .ميدني شايب ذراع

06

النظريات المعاصرة في عمم االجتماع

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

د.مناصرية ميمونة

07

مناهج الدراسات الحضارية

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

أ.د.زمام نور الدين

08

المقاوالتية

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د.عباسي يزيد

الحضري

المكان

ق + 3ق 4

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

09.30-08.30

أ .حمادي حنان

09.30-08.30

د.تمرسيت فتيحة
أ .د صبطي عبيدة

بسكرة2021/02/11 :

عدد الطمبة28

رئيس القسم

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

د.مسعودي كلثوم

قسم العموم االجتماعية

شعبة عمم النفس

السنة الثالثة تكوين متخصص عمم النفس العيادي
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم

المقياس

01

عمم النفس العيادي ودراسة الحالة

02

اختبارات الشخصية

األحد 2021/03/07

03

اضطرابات الشخصية لمراشد

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

04

البسيكوسوماتيك

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د.ساعد شفيق

05

عمم النفس المرضي لمطفل والمراهق

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

د .خياط خالد

06

اضطرابات حس حركية

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

د.دبراسو فطيمة

07

اضطرابات السموك

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

أ.د.بموم محمد

08

الحوكمة وأخالقيات المهنة

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د.باشا فاتن

عدد الطمبة143:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

المدرج6

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

09.30-08.30

د .جعفر صباح

09.30-08.30

د .مميوح خميدة
د .بومجان نادية

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة الثالثة تكوين متخصص عمم النفس العمل والتنظيم
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
المقياس

الرقم
01

السموك التنظيمي

02

منهجية البحث التنظيمي

03

تسيير الموارد البشرية

04

األرغونوميا

05

الوقاية واألمن في العمل

الثالثاء 2021/03/09

06

تسيير المؤسسة

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

07

تحميل العمل ودراسة المراكز

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

د .عجال مسعودة

08

الحىكمة وأخالقيات المهنة

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د.باشا فاتن

عدد الطمبة29:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق+1ق2

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

09.30-08.30

أ .د عرعور مميكة

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

د.بومعراف نسيمة

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

أ.د العقبي لزهر

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د.قشي إلهام

12.30-11.30

د .مزردي حنان
د.باشا فاتن

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة الثالثة تكوين متخصص عمم النفس المدرسي
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

المقياس

المكان

عمم النفس االجتماعي المدرسي

02

اضطرابات التكيف المدرسي

C3+C2
ق 24+23+22

03

صعوبات التعمم

األحد 2021/03/07

04

االختبار والمقاييس في عمن المدرسي

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

05

عمم النفس المرضي لمطفل والمراهق

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

06

االضطرابات السلىكية واالنفعالية

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

07

االضطرابات المعرفية

C3+C2

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

09.30-08.30

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د.غسيري يمينة
د .مليوح خليدة

09.30-08.30

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

08

تحميل البيانات

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

09

الحىكمة وأخالقيات المهنة

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

عدد الطمبة55:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

د.دبراسو فطيمة
أ .رحيم يوسف
د .العقون لحسن
د .دودو صونيا
د.طاع اهلل حسينة+اميمة
مغزي
د .هيشر

د .باشا فاتن
بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة األولى ماستر عمم النفس العيادي
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
عمم النفس المرضي لمطفل والمراهق

الخميس2021/02/25

09.30-08.30

أ .بن خمفة محمد

02

عمم النفس المرضي لمراشد والمسن

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

د.حنصالي مريامة

03

عمم النفس االيجابي

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

د.مناني نبيل

04

العالجات النفسية

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د .خياط خالد

05

األطر النظرية لالضطرابات النفسية

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

د .لعقون لحسن

06

اإلحصاء وتحميل المعطيات

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

أ.د .قبقوب عيسى

07

االختبارات والمقاييس النفسية

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

د .نحوي عائشة

08

سيكولوجية األشخاص في وضعية اإلعاقة

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د .حاج لكحل راضية

عدد الطمبة200:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

المدرج +1
المدرج +2
المدرج 3

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة األولى ماستر عمم النفس العمل والتنظيم
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
تسيير الموارد البشرية

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د.جوادي يوسف

02

تحميل العمل ودراسة مناصب

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د.جوادي يوسف

03

عمم النفس االجتماعي لممنظمات

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.بومعراف نسيمة

04

منهجية وتقنيات البحث

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

أ.د قبقوب عيسى

05

عمم النفس االقتصادي

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د .عجال حبيبة

06

التوجيه المهني وبناء المشروع

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د.دودو صونيا

07

األرغونوميا التصميمية

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د.قشي الهام

08

قانون وعالقات العمل

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د.بشقة سميرة

عدد الطمبة40.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق + 2ق 3

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية
السنة األولى ماستر عمم النفس المدرسي

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

المقياس

01

االتصال البيداغوجي

الخميس2021/02/25

02

الدمج المدرسي

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

03

صعوبات التعمم النمائية

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د .بن خمفة محمد

04

التخمي عن المدرسة

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د.بوعيشة أمال

05

خطوات انجاز البحث

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د.بن عامر وسيمة

06

الوساطة المدرسية

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د.مالكي حنان

07

العنف المدرسي

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

أ.د .نحوي عائشة

08

المقابمة العيادية

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

أ.عقاقبة عبد الحميد

عدد الطمبة35.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق+17ق18

التاريخ

التوقيت

األستاذ

11.00-10.00

د.حمودة سميمة
د.غسيري يمينة

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية ماستر عمم النفس العيادي
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
التوقيت

األستاذ

الرقم
01

العالجات النفسية

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د .حمودة سميمة

02

المقاوالتية
االنتروبولوجيا  :مقاربة بين ثقافية لالضطرابات
النفسية

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د .باشا فاتن

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.مزردي حنان

04

عمم النفس الصحة
علم النفس المرضي االجتماعي

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

أ.د بموم محمد

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د.حاج لكحل

06

منهجية البحث العيادي

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د .عدودة صميحة

07

الفحص العيادي

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د.مناني نبيل

08

األسرة واالضطرابات النفسية

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د.مميوح خميدة

03

05

المقياس

عدد الطمبة89:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

المدرج 6

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية ماستر عمم النفس العمل والتنظيم
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
إدارة الجودة في ميدان العمل

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د عجال مسعودة

02

المقاوالتية

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د .باشا فاتن

03

هندسة التكوين وتصميم البرامج التدريبية

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.جوادي يوسف

04

إدارة األخطار النفسية االجتماعية في العمل

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د.قشي الهام

05

تطبيق البرامج اإلحصائية في الحاسوب

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

أ.د.قبقوب عيسى

06

القيادة التنظيمية

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د.حميمو نبيل

07

تسيير المسارات المهنية وتطوير الكفاءات

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د .باشا فاتن

08

ممتقيات منهجية

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

أ.د .دبراسو فطيمة

عدد الطمبة21.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

القاعة 4

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عمم النفس

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية ماستر عمم النفس المدرسي
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التاريخ

التوقيت

األستاذ

المقياس
التربية الخاصة

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د .ساعد شفيق

02

المقاوالتية

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د .باشا فاتن

03

إحصاء معمق

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.هيشر سميرة

04

الفحص و الحوصمة في الوسط المدرسي

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د .حمودة سميمة

05

سيكولوجية الصحة

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د .عقاقبة عبد الحميد

06

المرافقة المدرسية

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د.عدودة صميحة

07

البيداغوجية الفارقية

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

أ .د جابر نصرالدين

08

اإلرشاد النفسي

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د.بن عامر وسيمة

عدد الطمبة30 :
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

القاعة C1

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عموم التربية

قسم العموم االجتماعية
السنة الثالثة تكوين متخصص إرشاد وتوجيه

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

المقياس

01

مبادئ ونظريات اإلرشاد والتىجيه

02

القياس النفسي والتربىي

03

تكنىلىجيا التربية

04

تشريع مذرسي

االثنين 2021/03/08

05

سيكىلىجية روي االحتياجات الخاصة

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

06

منهجية وتقنيات البحث

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

أ.د .رابحي اسماعيل

07

اإلرشاد والصحة النفسية

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

د .بومجان نادية

08

الحىكمة وأخالقيات المهنة

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د.باشا فاتن

عدد الطمبة29.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق  +5ق6

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

09.30-08.30

أ.د .سايحي سميمة

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

د .هدار مصطفى سميم

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

د.مسعودي كمثوم

15.30-14.30

أ.د .رابحي اسماعيل
د .ساعد شفيق

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عموم التربية

قسم العموم االجتماعية
السنة الثالثة تكوين متخصص عمم النفس التربوي

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

المقياس

01

نظريات التعمم

الخميس2021/02/25

02

التقويم التربوي

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

03

تكنىلىجيا التربية

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

د.مسعودي كمثوم

04

تشريع مذرسي

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د .هدار مصطفى سميم

05

صعوبات التعمم

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

د .مدور مميكة

06

منهجية وتقنيات البحث

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

أ.د رابحي اسماعيل

07

التعميمية

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

د .أبو أحمد يحي

08

الحىكمة وأخالقيات المهنة

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د .باشا فاتن

عدد الطمبة40.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق + 7ق 8

التاريخ

التوقيت

األستاذ

09.30-08.30

د .دامخي ليمى
د .كحول شفيقة

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عموم التربية

قسم العموم االجتماعية
السنة األولى ماستر إرشاد و توجيه

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

المقياس

01

هندسة التكوين

الخميس2021/02/25

02

التوجيه و اإلرشاد المدرسي

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

03

تحميل العممية التعممية

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.كحول شفيقة

04

التكفل بذوي صعوبات التعمم

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د .مدور مميكة

05

المعالجة اإلحصائية لمبيانات التربوية

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

أ.د .ساعد صباح

06

أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د .سايحي سميمة

07

منهجية البحث في اإلرشاد والتوجيه

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د.شنتي عبد الرزاق

08

المعموماتية والتعميم عن بعد

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

عدد الطمبة60:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

المدرج 05

التاريخ

التوقيت

األستاذ

11.00-10.00

د .أبو احمد يحي
د.بومجان نادية

د.صدراتة فضيمة

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عموم التربية

قسم العموم االجتماعية
السنة األولى ماستر عمم النفس التربوي

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

المقياس

01

نظم التعليم و التكوين

الخميس2021/02/25

02

القياس النفسي و التربوي

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

03

الداقعية و التعلم و المشروع الشخصي

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

أ.د /سايحي سميمة

04

منهجية البحث في االرشاد و التوجيه

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د.شنتي عبد الرزاق

05

العمليات المعرفية في المواقف التربوية

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

أ.د مدور مميكة

06

التسيير في التربية

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

أ.د مناصرية ميمونة

07

المحددات البيئية للفعل التربوي

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

أ.د رابحي اسماعيل

08

اإلتصال

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

أ.د بومعراف نسيمة

عدد الطمبة30:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق +5ق6

التاريخ

التوقيت

األستاذ

11.00-10.00

أ.د كحول شفيقة
أ.د ساعد صباح

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة عموم التربية

قسم العموم االجتماعية
السنة الثانية ماستر ارشاد وتوجيه

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

المقياس

01

البحث التىثيقي

الخميس2021/02/25

02

املقاوالثية

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

03

بناء وثكييف الاختبارات

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

أ.د ساعد صباح

04

إلارشاد ومشكالت الطفىلة واملراهقة

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د.بوعيشة أمال

05

إرشاد املىهىبين

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د .حنصالي مريامة

06

متطلبات التىجيه وإلارشاد في ظل
العىملة

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

أ.د.رابحي إسماعيل

07

قضايا ثربىية راهنة

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

أ.د بن ققة سعاد

08

إلارشاد ألارر

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د .سايحي سميمة

عدد الطمبة52:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

القاعة
C07 + C06

التاريخ

التوقيت

األستاذ

11.00-10.00

أ.د بن تركي أسماء
د .باشا فاتن

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة األنثروبولوجيا

قسم العموم االجتماعية

السنة الثالثة تكوين متخصص أنثروبولوجيا
برنامج امتحانات السداسي الثاني  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
أنثربولوجيا البيئة والمحيط

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د.قاسمي شوقي

02

األنثروبولوجية المتوسطية

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د.شين سعيدة

03

تقنيات البحث الميداني

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

أ .شالة عبد الرحمان

04

القرابة والعائمة والجندر

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د .درنوني سميم

05

الحوكمة وأخالقيات المهنة

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د .بشقة سميرة

06

أنثربولوجيا الهجرة

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

أ.بوطبة أحمد

07

أنثربولوجيا االتصال

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د .بوغديري كمال

عدد الطمبة22 :
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق 22

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة األنثروبولوجيا

قسم العموم االجتماعية

السنة األولى ماستر أنثروبولوجيا ثقافية واجتماعية
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
المكان

المقياس

الرقم
01

التحميل النفسي

02

سيميولوجيا الممارسات

03

أثنوغرافيا

04

أنثروبولوجيا التغير االجتماعي

05

نصوص أنثربولوجية

06

حقول أنثربولوجية

الثالثاء 2021/03/09

07

مفاهيم ومصطمحات أنثروبولجية

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

08

تاريخ الحركة الوطنية

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

االجتماعية

ق  +20ق 21

عدد الطمبة30.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

11.00-10.00

أ.د نحوي عائشة

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د.صبطي عبيدة

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.درنوني سميم

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د .جيماوي نتيجة

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

أ.بوطبة أحمد

11.00-10.00

د .العماري الطيب
د .بن قدور
د.شمبي شهرزاد

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة األنثروبولوجيا

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية ماستر أنثروبولوجيا ثقافية واجتماعية
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
المقياس

الرقم
01

الممارسات الفنية في الجزائر

02

الثقافة والشخصية

األحد 2021/03/07

03

أنتروبىلىجيا اللغة

األحد 2021/03/07

11.00-10.00

04

تاريخ الحضارات

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

د .بن قدور

05

إثنىميتىدولىجيا

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

د.عباسي يزيد

06

أعالم األنتروبىلىجيا في الجزائر

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

د .بوعائشة

07

المقاوالتية

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د .عباسي يزيد

عدد الطمبة20.:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

ق 20

التوقيت

األستاذ

التاريخ
الخميس2021/02/25

09.30-08.30

د.شين سعيدة

09.30-08.30

د .درنوني سميم
أ.خضراوي كمال

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة فمسفة

قسم العموم االجتماعية

السنة الثالثة تكوين متخصص فمسفة
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

التوقيت

األستاذ

المقياس
الفمسفة و البيوطيقا

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

د .جنان عقبة

02

فمسفة غربية حديثة

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د.تتيات عمي

03

فكر عربي حديث

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د.عمية صفية

04

تعميمية الفمسفة

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د.حميدات صالح

05

الحوكمة واخالقيات المهنة

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د.بشقة سميرة

06

فمسفة العموم

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د.بوعائشة وردة

07

مناهج فمسفية حديثة

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د.معاريف أحمد

08

فمسفة الجمال

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د.حيدوسي الوردي

59
عدد الطمبة. .:

نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

المكان

القاعة
C 2+ C 3

التاريخ

بسكرة2021/02/11 :

رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية و االجتماعية

شعبة فمسفة

قسم العموم االجتماعية

السنة األولى ماستر فمسفة عامة
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
المكان

المقياس

الرقم
01

إشكاليات الفمسفة العربية اإلسالمية

الخميس2021/02/25

11.00-10.00

02

المنطق الرياضي

الخميس2021/02/25

12.30-11.30

د.بن سليمان جمال الدين

03

مناهج البحث الفمسفي

األحد 2021/03/07

12.30-11.30

د .جنان عقبة

04

مشكالت في فمسفة العموم

االثنين 2021/03/08

14.00- 13.00

د .كشكار فتح هللا

05

الحجاج الفمسفي

الثالثاء 2021/03/09

09.30-08.30

د .عقيبي لزهر

06

فكر جزائري معاصر

الثالثاء 2021/03/09

11.00-10.00

د.معاريف أحمد

07

إشكالية الفمسفة اليونانية

األربعاء 2021/03/10

15.30-14.30

د.حمدي لكحل

08

مصادر فمسفية

الخميس 2021/03/11

12.30-11.30

د.حمدي لكحل

عدد الطمبة43:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

ق +07ق08

التاريخ

التوقيت

األستاذ
د .حميدات صالح

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

العموم اإلنسانية و االجتماعية

شعبة فمسفة

قسم العموم االجتماعية

السنة الثانية ماستر فمسفة عامة
برنامج امتحانات السداسي األول  ( 2021/2020الدورة العادية )
الرقم
01

المقياس
إشكاليات الفمسفة الغربية المعاصرة

المكان

القاعة
C6 + C7

التوقيت

األستاذ

التاريخ

09.30-08.30

د.عقيبي لزهر

األحد 2021/03/07

09.30-08.30

د .علية صفية

11.00-10.00

د.بن جمطي محمد
د.جنان عقبة

الخميس2021/02/25

02

فمسفة الدين

03

إشكاليات فمسفة األخالق

األحد 2021/03/07

04

تقنيات البحث األكاديمي

االثنين 2021/03/08

15.30-14.30

05

إشكاليات فمسفة الفن والجمال

الثالثاء 2021/03/09

12.30-11.30

د .الوردي حيدوسي

06

تعميمية الفمسفة

األربعاء 2021/03/10

14.00- 13.00

د .معاريف محمد

07

إشكاليات فمسفة المغة

الخميس 2021/03/11

09:30-08:30

د.بن سميمان جمال الدين

08

المقاوالتية

الخميس 2021/03/11

11.00-10.00

د .عباسي يزيد

عدد الطمبة50:
نائب رئيس القسم المكمف بالتدرج

أ.د خينش دليلة

بسكرة2021/02/11 :
رئيس القسم

د.مسعودي كلثوم

