
 *بسكرة * جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 (الدورة العادية )  0202/0202برنامج امتحان السداسي األول للسنة الجامعية 

 L2+L1الدفعة االولى 

 جذع مشترك علوم اجتماعية ىالسنة األول* 
 سنة  ثانية شعبة علم االجتماع*
 سنة  ثانية شعبة علم النفس*

 ثانية شعبة علوم التربية  سنة* 
 سنة  ثانية شعبة األنثروبولوجيا* 

 سنة  ثانية شعبة الفلسفة*
 

 

 

 



 

 االجتماعية                                        قسم العلوم االجتماعية وكلية العلوم اإلنسانية 

 السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعية

 (الدورة العادية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس المكان التاريخ التوقيت األستاذ

 03/20/0202األحد  23.82-23.82 صبطي عبيدة د.أ
 10-10-10-10-10-10: المدرجات

 C7+C6+C5+C4+ C3+ C2:القاعات
 07+8+7+0+0+0+0+0+0:القاعات

+08+01+00+00+00+00 

 22 إلى علم االجتماعمدخل 

 20 مدخل إلى علم النفس 22/28/0202االثنين 20.22-28.22 الدين تاوريريت نور. د.أ

 28 مدخل إلى أنثربولوجيا 20/28/0202الثالثاء  23.82-23.82 شالة. أ/ بوطبة أحمد.أ

 20 مدخل إلى الفلسفة 28/28/0202األربعاء 20.22-28.22 زيان محمد. د

 20 مدخل إلى علم االقتصاد 20/28/0202الخميس 23.82-23.82 زرفة دبولقواس.أ

 : ..............عدد الطلبة

 22/20/0202: بسكرة

 رئيس القسم                                                           نائب رئيس القسم المكلف بالتدرج                              
 مسعودي كلثوم. د                                                                                                                     د دليلة خينش.أ

 
 

 
 



 شعبة علم االجتماعاالجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                      وكلية العلوم اإلنسانية 

 السنة الثانية تكوين توجيهي علم االجتماع

 (الدورة العادية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس المكان التاريخ التوقيت األستاذ

+ 0المدرج +  0المدرج 03/20/0202األحد   22:22-22:22 عزيز سامية.د
 C4+C3+C2+C1: القاعات
 0+2: القاعات+ 

 

 22 االجتماعيالتغير 

 20 تاريخ الجزائر المعاصر 22/28/0202االثنين  20.82-20.82 علية سماح.د

 28 المشكالت االجتماعية 20/28/0202الثالثاء 22:22-22:22 د صدراتة فضيلة.أ

 20 النظريات السوسيولوجية الحديثة 28/28/0202االربعاء 20.82-20.82 دمناصرية ميمونة.أ

 20 ميادين علم االجتماع 20/28/0202الخميس  22:22-22:22 غربي صباح.د

 : ..............                        عدد الطلبة           

 22/20/0202: بسكرة

 رئيس القسمنائب رئيس القسم المكلف بالتدرج                                                                                          
 مسعودي كلثوم/ د                                                                            دليلة خينش                                            /د.أ
 

 

 

 



 

 شعبة علم النفس                    االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية              و  كلية العلوم اإلنسانية

 السنة الثانية تكوين توجيهي علم النفس

 (الدورة العادية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس المكان التاريخ التوقيت األستاذ

 03/20/0202األحد  22:22-22:22 قبقوب عيسى.د.أ

 6+8+0+2: المدرجات
 3+7+6+0: القاعات+ 

 

 22 القياس النفسي

 20 علم النفس النمو والفروق الفردية 22/28/0202االثنين  20.82-20.82 رحيم يوسف. أ

 28 نظريات التعلم 20/28/0202الثالثاء 22:22-22:22 دامخي ليلى/ د

 20 علم النفس الفيزيولوجي 28/28/0202االربعاء 20.82-20.82 بلوم محمد. د. أ

 20 علم النفس المعرفي 20/28/0202الخميس  22:22-22:22 د مدور مليكة.أ
 : ..................عدد الطلبة      

 00/20/0202: بسكرة

 لقسمنائب رئيس القسم المكلف بالتدرج                                                                                         رئيس ا
 مسعودي كلثوم. د                                                                                                                   د دليلة خينش.أ

 

 

 



 

 

 شعبة علوم التربية                   االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية  و  كلية العلوم اإلنسانية 
 ة الثانية تكوين توجيهي علوم التربيةالسن

 ( الدورة العادية)  0202/0202األول برنامج امتحانات السداسي 
 الرقم المقياس المكان التاريخ التوقيت األستاذ

 03/20/0202األحد  22:22-22:22 دامخي ليلى.د

C5+C6+C7 

 22 مذاهب ونظريات تربويةمعاصرة

 20 منهجية البحث التربوي 22/28/0202االثنين  20.82-20.82 هدار مصطفى سليم.د

 28 طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة 20/28/0202الثالثاء 22:22-22:22 أبو أحمد يحي. د

 20 علم النفس التربوي 28/28/0202االربعاء 20.82-20.82 شنتي عبدالرزاق.د

 20 ابستمولوجيا التربية 20/28/0202الخميس  22:22-22:22 كشكار فتح اهلل.د

 : .................عدد الطلبة             

 
 00/20/0202: بسكرة

 رئيس القسم                                                                                    نائب رئيس القسم المكلف بالتدرج 
 مسعودي كلثوم. د                                                                                                                        د دليلة خينش.أ

 

 



 

 شعبة األنثروبولوجيا          االجتماعية              قسم العلوم االجتماعية       والعلوم اإلنسانية كلية 

 الثانية تكوين توجيهي أنثروبولوجياالسنة 

 (الدورة العادية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول  

 الرقم المقياس المكان التاريخ التوقيت األستاذ

  03/20/0202األحد  22:22-22:22 شين سعيدة. د
: القاعات

02+00+08 

 22 أنثربولوجيا الفضاء االجتماعي

 20 تاريخ الجزائر المعاصر 22/28/0202االثنين  20.82-20.82 علية سماح.د

 28 ميادين األنثربولوجيا 20/28/0202الثالثاء 22:22-22:22 حمادي حنان. د

 20 النظريات األنثربولوجية الحديثة 28/28/0202االربعاء 20.82-20.82 طويل فتيحة. د
 20 الجزائر أنثربولوجيا 20/28/0202الخميس  22:22-22:22 لغريب حليمة. أ

 : ...................عدد الطلبة             

 00/20/0202: بسكرة
 رئيس القسم                                       نائب رئيس القسم المكلف بالتدرج                                               

 مسعودي كلثوم. د                                                                                                                د دليلة خينش.أ
           

 

 



 

 فلسفةشعبة الجتماعية                   قسم العلوم االجتماعية                      واالعلوم اإلنسانية كلية

 تكوين توجيهي فلسفةالسنة الثانية 

 (الدورة العادية ) 0202/0202برنامج امتحانات السداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكان التاريخ التوقيت األستاذ

  03/20/0202األحد  22:22-22:22 بن جلطي محمد.د
 

 02+23+27: القاعات

 22 الفلسفة اليونانية

 20 الفكر الخلدوني 22/28/0202االثنين  20.82-20.82 حميدات صالح.أ

 28 فكر شرقي 20/28/0202الثالثاء 22:22-22:22 علية صفية. د

 20 فلسفة التاريخ 28/28/0202االربعاء 20.82-20.82 حيدوسي الوردي.د

 20 تاريخ العلم 20/28/0202الخميس  22:22-22:22 بن سليمان جمال الدين. د

 : .................عدد الطلبة                

 00/20/0202: بسكرة                                                                                                                  
 رئيس القسم                                    نائب رئيس القسم المكلف بالتدرج                                                

 مسعودي كلثوم. د                                                                                                                                           خينشد دليلة .أ
 


