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 *بسكرة * جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 
 
 
 
 

 ( االستدراكيةالدورة  ) 0202/0202 للسنة الجامعية  السداسي األول امتحانبرنامج 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

 
 
 

 
 العلوم االجتماعية االجتماعية                                       قسمو كلية العلوم اإلنسانية 

 السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعية
 ( االستدراكيةالدورة )  0202/0202 السداسي األولبرنامج امتحانات 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ المكان

 
 

 20المدرج 

  20:22 – 20:22 دبولقواس زرفة.أ
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 مدخل إلى علم االقتصاد

 20 مدارس ومناهج 22:92 – 20:92 شعباني مالك.د.أ

 29 مدخل إلى الفلسفة 20:22 – 22:22 زيان محمد. د

  20:22 – 20:22 د جابر نصرالدين.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 فرد وثقافة

 20 مدخل إلى أنثربولوجيا 22:92 – 20:92 شالة. أ/ بوطبة أحمد.أ

 20 مدخل إلى علم االجتماع 20:22 – 22:22 د صبطي عبيدة.أ
 20 مدخل إلى علم النفس 22/20/0202الخميس  20:22 – 20:22 تاوريريت نورالدين. د.أ

 

 00/20/0202:بسكرة



 
 

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

 
 

 االجتماعاالجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                                     شعبة علم و كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثانية تكوين توجيهي علم االجتماع

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202 برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 2المدرج 

  20:22 – 20:22 علية سماح.د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 تاريخ الجزائر المعاصر

 20 منهجية البحث في علم االجتماع 22:92 – 20:92 د بن ققة سعاد.أ

 29 المشكالت االجتماعية 20:22 – 22:22 دصدراتة فضيلة.أ

  20:22 – 20:22 غربي صباح.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 ميادين علم االجتماع

 20 النظريات السوسيولوجية الحديثة 22:92 – 20:92 دمناصرية ميمونة.أ

 20 القضايا الدولية الراهنة 20:22 – 22:22 براهيمي سمية. د
 20 التغير االجتماعي 22/20/0202الخميس  20:22 – 20:22 عزيز سامية.د

 00/20/0202:بسكرة

 

 

 



 
 

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

 
 

 

 شعبة علم االجتماع          االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                           و كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثالثة تكوين متخصص علم اجتماع

 ( الدورة االستدراكية)   0202/0202 برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 
 

 22المدرج 

  20:22 – 20:22 يحياوي نجاة. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 المعاصرة في علم االجتماعالنظريات 

 20 ملتقى التدريب على البحث االجتماعي 22:92 – 20:92 بن تركي أسماء.د.أ

 29 الدراسات المؤسسة في علم االجتماع 20:22 – 22:22 دبلة عبد العالي.د.أ

  20:22 – 20:22 العيدي صونية. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 اإلنسانتحليل اجتماعي لقضايا حقوق 

 20 الحوكمة وأخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 بشقة سميرة. د

 20 علم االجتماع المؤسسات 20:22 – 22:22 مراد حنان. د
  20:22 – 20:22 طويل فتيحة.د

 22/20/0202الخميس 

 
 

 20 سوسيولوجيا الرابط االجتماعي
 20 ومعالجة المعطيات االجتماعية تحليل 22:92 – 20:92 شاوش اخوان.د

 

 00/20/0202:بسكرة



 
 

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

 
 

 

 العلوم اإلنسانية االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة علم االجتماعكلية 
 السنة األولى ماستر علم االجتماع التربية

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202 برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 

 
 
 22القاعة 

  20:22 – 20:22 د بن عمر سامية.أ
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 منهجية البحث االجتماعي التربوي

 20 المناهج التربوية 22:92 – 20:92 د سليماني صباح.أ

 29 التربية المقارنة 20:22 – 22:22 خينش دليلة. د

  20:22 – 20:22 شاوش اخوان.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 علم النفس التربوي

 20 فلسفة التربية 22:92 – 20:92 دباب زهية. د

 20 تاريخ الفكر التربوي 20:22 – 22:22 خليل نزيهة.د
  20:22 – 20:22 د حسني زهية.

 22/20/0202الخميس 
 

 20 النظريات السوسيولوجية للتربية
 20 اإلحصاء التربوي 22:92 – 20:92 عبود سعاد. د

 

 00/20/0202:بسكرة
 



 
 

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

 
 

 
 االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                      شعبة علم االجتماعو العلوم اإلنسانية كلية 

 والعمل التنظيمالسنة األولى ماستر علم اجتماع 
 ( الدورة االستدراكية)     0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ المكان

 0القاعة 

  20:22 – 20:22 د العقبي لزهر.أ
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 مدخل  لعلم االجتماع التنظيم والعمل

 20 علم النفس االجتماعي للعمل 22:92 – 20:92 دبومعراف نسيمة.أ

 29 منهجية وتقنيات البحث 20:22 – 22:22 بوزيد سليمة.د

  20:22 – 20:22 عباسي يزيد.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 األنثربولوجيااإلقتصادية

 20 تنمية الموارد البشرية 22:92 – 20:92 شعباني مالك.د.أ

 20 نظريات التنظيم 20:22 – 22:22 عصمان أبو بكر.د
  20:22 – 20:22 مراد حنان.د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 مجتمع المعرفة
 20 االحصاء الوصفي واالستداللي 22:92 – 20:92 عبود سعاد.د

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 شعبة علم االجتماع                  االجتماعية                   قسم العلوم االجتماعية              و العلوم اإلنسانية كلية

 السنة أولى ماستر علم االجتماع الحضري
 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 

 
 29القاعة 

  20:22 – 20:22 ميدني شايب ذراع. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 مدخل إلى التنمية

 20 مدخل لعلم االجتماع الحضري 22:92 – 20:92 قاسمي شوقي.د

 29 كيفية بناء مشروع بحث 20:22 – 22:22 لبعل أمال.د

  20:22 – 20:22 ميدني شايب ذراع. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 تربص ميداني
 20 السياسات الحضرية 22:92 – 20:92 طويل فتيحة. د

 20 اقتصاد حضري 20:22 – 22:22 تمرسيت فتيحة.د
  20:22 – 20:22 جيماوي نتيجة.د

 22/20/0202الخميس 

 
 

 20 الظاهرة الحضارية

 ميدني شايب ذراع.د
20:92 – 22:92 

 السيميائية البيانية وعلم الخرائط
20 

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة علم االجتماع         االجتماعية              و لعلوم اإلنسانية كلية ا
 السنة الثانية ماستر علم اجتماع التربية

 ( الدورة االستدراكية)   0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 
 

 20القاعة 

  20:22 – 20:22 صباحغربي .د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 ملتقى التدريب على البحث

 20 اإلدارة التربوية والتشريع المدرسي 22:92 – 20:92 دعرعور مليكة.أ

 29 التربية الخاصة 20:22 – 22:22 علية سماح.د

  20:22 – 20:22 مالكي حنان.د.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 والتوجيه المدرسي اإلرشاد

 20 تقنيات التحرير 22:92 – 20:92 زمام نورالدين.د.أ

 20 اقتصاديات التربية 20:22 – 22:22 دباب زهية. د
  20:22 – 20:22 عباسي يزيد.د

 22/20/0202الخميس 

 
 

 20 المقاوالتية
 20 التربية والتكوين في الجزائر 22:92 – 20:92 حسني هنية. د

 00/20/0202:بسكرة

 

 



 
 

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

 
 

 قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة علم االجتماع                             االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 والعمل التنظيمالسنة الثانية ماستر علم اجتماع 

 ( االستدراكيةالدورة )   0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 02القاعة 

  20:22 – 20:22 زرفة بولقواس.د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 اإلحصاء التطبيقي للعلوم االجتماعية

 20 منهجية تحرير المذكرة 22:92 – 20:92 حليلو نبيل.د

 29 تشريعات قانون العمل في الجزائر 20:22 – 22:22 عصمان أبو بكر.د

  20:22 – 20:22 بولقواس زرفة.د
 92/20/0202األربعاء 

 

دراسات حول سوسيولوجيا العمل في 
 الجزائر

20 

 20 الحراك المهني واالجتماعي في الجزائر 22:92 – 20:92 كلثوم مسعودي.د

 20 للمؤسسة الجزائريةالتحليل السوسيولوجي  20:22 – 22:22 العيديصونية.د
  20:22 – 20:22 عباسي يزيد. د 

 22/20/0202الخميس 

 
 

 07 المقاوالتية
 08 سوق العمل في الجزائر 22:92 – 20:92 د حميدي سامية.أ

 

 00/20/0202:بسكرة



 
 

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

 
 

 قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة علم االجتماع                             االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة ثانية ماستر علم االجتماع الحضري

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  حمادي حنان .أ
 

 02القاعة 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 التخطيط الحضري

 20 الديمغرافيا في الدراسات الحضرية 22:92 – 20:92 تمرسيت فتيحة.د

 29 تكنولوجيا االتصال 20:22 – 22:22 د صبطي عبيدة. أ

  20:22 – 20:22 قاسمي شوقي. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 انثربولوجيا حضرية
 20 التدريب على تحرير التقارير والوثائق 22:92 – 20:92 ميدني شايب ذراع. د

النظريات المعاصرة في علم االجتماع  20:22 – 22:22 مناصرية ميمونة.د.أ
 الحضري

20 

  20:22 – 20:22 عباسي يزيد.د
 22/20/0202الخميس 

 
 

 20 المقاوالتية

 الديند زمام نور .أ
20:92 – 22:92 

 مناهج الدراسات الحضارية
20 

 :00/20/0202:بسكرة

 
 



 
 

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

 
 

 االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                                  شعبة علم النفسو كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثانية تكوين توجيهي علم النفس

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  قبقوب عيسى.د.أ
 

 29المدرج 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 القياس النفسي

 20 منهجية وتقنيات البحث 22:92 – 20:92 مرابطي عادل. د

 29 نظريات شخصية 20:22 – 22:22 جعفر صباح. د

  20:22 – 20:22 دامخي ليلى. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 نظريات التعلم

 20 علم النفس المعرفي 22:92 – 20:92 د مدور مليكة.أ
 20 علم النفس الفيزيولوجي 20:22 – 22:22 بلوم محمد. د. أ

 رحيم يوسف. أ
20:22 – 20:22  

 22/20/0202الخميس 

 
 

علم النفس النمو والفروق 
 الفردية

20 

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                شعبة علم النفسو كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثالثة تكوين متخصص علم النفس العيادي

 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
C 01 

  20:22 – 20:22 مليوح خليدة. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 اختبارات الشخصية

 20 الحوكمة وأخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 باشا فاتن.د

 29 اضطرابات الشخصية للراشد 20:22 – 22:22 بومجان نادية. د

  20:22 – 20:22 ساعد شفيق.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 البسيكوسوماتيك
 20 علم النفس المرضي للطفل والمراهق 22:92 – 20:92 خياط خالد. د
 20 اضطرابات حس حركية 20:22 – 22:22 دبراسو فطيمة.د
  20:22 – 20:22 بلوم محمد.د.أ

 22/20/0202الخميس 

 
 

 20 اضطرابات السلوك

 جعفر صباح. د
20:92 – 22:92 

 20 علم النفس العيادي ودراسة الحالة

 00/20/0202:بسكرة
 
 
 



 
 

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

 
 

 االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                شعبة علم النفسو كلية العلوم اإلنسانية 
 الثالثة تكوين متخصص علم النفس العمل والتنظيم السنة

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 

 
 

 20القاعة 

  20:22 – 20:22 د عرعور مليكة. أ
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 السلوك التنظيمي

 20 الحوكمة وأخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 فاتن باشا.د

 29 تسيير الموارد البشرية 20:22 – 22:22 د العقبي لزهر.أ

  20:22 – 20:22 قشي إلهام.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 األرغونوميا

 20 الوقاية واألمن في العمل 22:92 – 20:92 مزردي حنان. د

 20 تحليل العمل ودراسة المراكز 20:22 – 22:22 عجال مسعودة. د
  20:22 – 20:22 باشا فاتن.د

 22/20/0202الخميس 

 
 

 20 تسيير المؤسسة

 بومعراف نسيمة.د
20:92 – 22:92 

 منهجية البحث التنظيمي

20 

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 االجتماعية                شعبة علم النفساالجتماعية                      قسم العلوم و كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثالثة تكوين متخصص علم النفس المدرسي

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202األولبرنامج امتحانات السداسي 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 
 20القاعة 

  20:22 – 20:22 غسيري يمينة.د
 00/20/0202 الثالثاء

 

 22 علم النفس االجتماعي المدرسي

 20 الحوكمة وأخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 باشا فاتن. د

 29 االختبار والمقاييس في علن المدرسي 20:22 – 22:22 رحيم يوسف. أ
  20:22 – 20:22 دبراسو فطيمة.د

 92/20/0202األربعاء 

 

 20 صعوبات التعلم

 20 تحليل البيانات 22:92 – 20:92 هيشر سميرة/ د

 20 علم النفس المرضي للطفل والمراهق 20:22 – 22:22 العقون لحسن. د
  20:22 – 20:22 دودو صونيا. د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 االضطرابات السلوكية واالنفعالية
 20 االضطرابات المعرفية 22:92 – 20:92 اميمة مغزي.أ
 20 اضطرابات التكيف المدرسي 20:22 – 22:22 مليوح خليدة/ د

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 

 االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                شعبة علم النفسو كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة األولى ماستر علم النفس العيادي

 (االستدراكيةالدورة )  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

C 02 

  20:22 – 20:22 بن خلفة محمد. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 علم النفس المرضي للطفل والمراهق

 20 علم النفس المرضي للراشد والمسن 22:92 – 20:92 حنصالي مريامة.د

 29 اإلحصاء وتحليل المعطيات 20:22 – 22:22 قبقوب عيسى. د.أ

  20:22 – 20:22 خياط خالد. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 العالجات النفسية

 20 علم النفس االيجابي 22:92 – 20:92 مناني نبيل.د

 20 األطر النظرية  لالضطرابات النفسية 20:22 – 22:22 العقون لحسن. د
  20:22 – 20:22 نحوي عائشة. د.أ

 22/20/0202الخميس 
 

 07 االختبارات والمقاييس النفسية
 20 سيكولوجية األشخاص في وضعية اإلعاقة 22:92 – 20:92 حاج لكحل راضية. د

 00/20/0202:بسكرة

 

 

 



 
 

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

 
 

 
 علم النفساالجتماعية                     قسم العلوم االجتماعية                      شعبة و كلية العلوم اإلنسانية 

 السنة األولى ماستر علم النفس العمل والتنظيم
 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
20 

  20:22 – 20:22 جوادي يوسف.د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 تسيير الموارد البشرية

 20 علم النفس االجتماعي للمنظمات 22:92 – 20:92 بومعراف نسيمة.د

 29 تحليل العمل ودراسة مناصب 20:22 – 22:22 جوادي يوسف.د

  20:22 – 20:22 دقبقوب عيسى.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 منهجية وتقنيات البحث

 20 األرغونوميا التصميمية 22:92 – 20:92 قشي الهام.د

 20 علم النفس االقتصادي 20:22 – 22:22 عجال مسعودة. د
  20:22 – 20:22 دودو صونيا.د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 التوجيه المهني وبناء المشروع
 20 قانون وعالقات العمل 22:92 – 20:92 بشقة سميرة.د

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 

 قسم العلوم االجتماعية                   شعبة علم النفس   االجتماعية               و كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة األولى ماستر علم النفس المدرسي

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
20 

  20:22 – 20:22 حمودة سليمة.د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 االتصال البيداغوجي

 20 الدمج المدرسي 22:92 – 20:92 غسيري يمينة.د

 29 صعوبات التعلم النمائية 20:22 – 22:22 بن خلفة محمد. د

  20:22 – 20:22 بوعيشة أمال.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 التخلي عن المدرسة

 20 خطوات انجاز البحث 22:92 – 20:92 بن عامر وسيلة.د.أ

 20 الوساطة المدرسية 20:22 – 22:22 مالكي حنان.د
  20:22 – 20:22 نحوي عائشة. د.أ

 22/20/0202الخميس 
 

 20 العنف المدرسي
 20 المقابلة العيادية 22:92 – 20:92 عقاقبة عبد الحميد.أ

 00/20/0202:بسكرة

 

 



 
 

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

 
 

 قسم العلوم االجتماعية                                       شعبة علم النفس                  االجتماعية   و كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثانية ماستر علم النفس العيادي

 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
C 04 

  20:22 – 20:22 حمودة سليمة. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 العالجات النفسية

 20 علم النفس المرضي االجتماعي 22:92 – 20:92 حاج لكحل راضية.د

 قاربة بين ثقافيةماالنتروبولوجيا 20:22 – 22:22 حنان مزردي/ د
 لالضطرابات النفسية

29 

  20:22 – 20:22 د بلوم محمد.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 علم النفس الصحة

 20 األسرة واالضطرابات النفسية 22:92 – 20:92 مليوح خليدة.د

 20 الفحص العيادي 20:22 – 22:22 مناني نبيل.د
  20:22 – 20:22 عدودة صليحة. د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 منهجية البحث العيادي
 20 المقاوالتية 22:92 – 20:92 باشا فاتن. د

 00/20/0202:بسكرة

 

 

 



 
 

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

 
 

 

 االجتماعية                        قسم العلوم االجتماعية                       شعبة علم النفسو كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثانية ماستر علم النفس العمل والتنظيم

 (االستدراكيةالدورة )  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 
 
 
 

 القاعة
07 

  20:22 – 20:22 عجال مسعودة.د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 إدارة الجودة في ميدان العمل

تطبيق البرامج اإلحصائية في  22:92 – 20:92 قبقوب عيسى.د.أ
 الحاسوب

20 

هندسة التكوين وتصميم البرامج  20:22 – 22:22 جوادي يوسف.د
 التدريبية

29 

  20:22 – 20:22 قشي الهام.د
 92/20/0202األربعاء 

 

النفسية االجتماعية إدارة األخطار 
 في العمل

20 

 20 ملتقيات منهجية 22:92 – 20:92 دبراسو فطيمة. د.أ
 20 القيادة التنظيمية 20:22 – 22:22 حليلو نبيل.د.أ

  20:22 – 20:22 باشا فاتن. د
 22/20/0202الخميس 

 

تسيير المسارات المهنية وتطوير 
 الكفاءات

20 

 20 المقاوالتية 22:92 – 20:92 باشا فاتن. د



 
 

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

 
 

 00/20/0202:بسكرة

 00/20/0202:بسكرة

 شعبة علم النفس                        االجتماعية                        قسم العلوم االجتماعية            و كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثانية ماستر علم النفس المدرسي

 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 
 

 القاعة
08 

  20:22 – 20:22 ساعد شفيق. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 التربية الخاصة

 20 سيكولوجية الصحة 22:92 – 20:92 عقاقبة عبد الحميد.أ

 29 إحصاء معمق 20:22 – 22:22 هبشر سميرة.د

  20:22 – 20:22 حمودة سليمة. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 الفحص والحوصلة في الوسط المدرسي

 20 النفسي اإلرشاد 22:92 – 20:92 بن عامر وسيلة.د.أ
 20 المرافقة البيداغوجية 20:22 – 22:22 عدودة صليحة.د
  20:22 – 20:22 جابر نصرالدين. د.أ

 22/20/0202الخميس 
 

 20 البيداغوجية الفارقية
 20 المقاوالتية 22:92 – 20:92 باشا فاتن. د

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 

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

 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
A21 

  20:22 – 20:22 يحيأبو أحمد . د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة

 20 منهجية البحث التربوي 22:92 – 20:92 هدار مصطفى سليم.د

 29 القياس التربوي وبناء الاختبارات 20:22 – 22:22 ساعد صباح.د.أ

  20:22 – 20:22 د كحول شفيقة.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 علم النفس النمو

 20 علم النفس التربوي 22:92 – 20:92 شنتي عبدالرزاق.د

 20 مذاهب ونظريات تربويةمعاصرة 20:22 – 22:22 دامخي ليلى.د

 كشكار فتح اهلل.د
20:22 – 20:22  

 22/20/0202الخميس 
 

 20 ابستمولوجيا التربية

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 

 اإلنسانية االجتماعية                قسم العلوم االجتماعية                                شعبة علوم التربية كلية العلوم
 السنة الثالثة تكوين متخصص إرشاد وتوجيه

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
A22 

  20:22 – 20:22 سايحي سليمة. د.أ
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 مبادئ ونظريات اإلرشاد والتوجيه

 20 الحكم الراشد وأخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 باشا فاتن.د

 29 تكنولوجيا التربية 20:22 – 22:22 مسعودي كلثوم.د

  20:22 – 20:22 رابحي اسماعيل. د.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 القياس النفسي والتربوي

 20 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 22:92 – 20:92 ساعد شفيق. د

 20 منهجية وتقنيات البحث 20:22 – 22:22 رابحي اسماعيل. د.أ
  20:22 – 20:22 بومجان نادية. د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 اإلرشاد والصحة النفسية
 20 تشريع مدرسي 22:92 – 20:92 هدار مصطفى سليم. د

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 

 االجتماعية                قسم العلوم االجتماعية                                شعبة علوم التربيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة الثالثة تكوين متخصص علم النفس التربوي

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
A23 

  20:22 – 20:22 دامخي ليلى. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 نظريات التعلم

 20 الحوكمة وأخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 باشا فاتن. د

 29 تكنولوجيا التربية 20:22 – 22:22 مسعودي كلثوم.د

  20:22 – 20:22 كحول شفيقة. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 التقويم التربوي

 20 صعوبات التعلم 22:92 – 20:92 مدور مليكة. د.أ

 20 منهجية وتقنيات البحث 20:22 – 22:22 د رابحي اسماعيل.أ
  20:22 – 20:22 أبو أحمد يحي. د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 التعليمية
 20 تشريع مدرسي 22:92 – 20:92 هدار مصطفى سليم. د

 

 

 



 
 

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

 
 

 

 00/20/0202:بسكرة

 التربية كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                       قسم العلوم االجتماعية                                شعبة علوم
 السنة األولى ماستر إرشاد و توجيه

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
A24 

  20:22 – 20:22 أبو احمد يحي. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 هندسة التكوين

 20 التوجيه و اإلرشاد المدرسي 22:92 – 20:92 بومجان نادية.د

 29 تحليل العملية التعلمية 20:22 – 22:22 كحول شفيقة.د

  20:22 – 20:22 مدور مليكة. د.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 التكفل بذوي صعوبات التعلم

 20 المعالجة اإلحصائية للبيانات التربوية 22:92 – 20:92 ساعد صباح. د.أ

 20 أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي 20:22 – 22:22 سايحي سليمة. د.أ
  20:22 – 20:22 شنتي عبد الرزاق.د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 منهجية البحث في اإلرشاد والتوجيه

 20 المعلوماتية والتعليم عن بعد 22:92 – 20:92 صدراتة فضيلة.د

 



 
 

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

 
 

 00/20/0202:بسكرة

 االجتماعية                       قسم العلوم االجتماعية                                شعبة علوم التربيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 السنة األولى ماستر علم النفس التربوي

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس المكان التاريخ المكان األستاذ

 هدارمصطفى سليم/ د

 القاعة
A25 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 10 الدافعية و التعلم و المشروع الشخصي

 10 العمليات المعرفية في المواقف التربوية 22:92 – 20:92 د مدور مليكة.أ

 10 التسيير في التربية 20:22 – 22:22 دمناصرية ميمونة.أ

  20:22 – 20:22 د رابحي اسماعيل.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 10 المحددات البيئية للفعل التربوي

 10 اإلتصال 22:92 – 20:92 دبومعراف نسيمة.أ

 10 القياس النفسي والتربوي 20:22 – 22:22 صباح ساعد/ د.أ

  20:22 – 20:22 شفيقة كحول/ د.أ

 22/20/0202الخميس 
 

 10 نظم التعليم والتكوين

 10 منهجية البحث في علن التربوي 22:92 – 20:92 عبد الرزاق شنتي/ د

 

 
 



 
 

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

 
 

 

 ارشاد وتوجيهالسنة الثانية ماستر 
 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  د ساعد صباح.أ
 
 

 القاعة
A26 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 بناء وتكييف الاختبارات

 20 إرشاد املوهوبين 22:92 – 20:92 حنصالي مريامة. د

 29 البحث التوثيقي 20:22 – 22:22 د بن تركي أسماء.أ

  20:22 – 20:22 د بن ققة سعاد.أ
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 قضايا تربوية راهنة

 20 إلارشاد ومشكالت الطفولة واملراهقة 22:92 – 20:92 بوعيشة أمال. د

 20 متطلبات التوجيه وإلارشاد في ظل العوملة 20:22 – 22:22 رابحي إسماعيل.د.أ
  20:22 – 20:22 سايحي سليمة. د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 إلارشاد ألاسري 
 20 املقاوالتية 22:92 – 20:92 باشا فاتن. د

 

 00/20/0202:بسكرة

 

 



 
 

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

 
 

 

 االجتماعية                         قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة األنثروبولوجياو العلوم اإلنسانية كلية 
 السنة الثانية تكوين توجيهي أنثروبولوجيا

 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 

 القاعة
A27 

  20:22 – 20:22 شين سعيدة. د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 أنثربولوجيا الفضاء االجتماعي

 20 تاريخ الجزائر المعاصر 22:92 – 20:92 علية سماح.د

 29 ميادين األنثربولوجيا 20:22 – 22:22 حمادي حنان. أ

  20:22 – 20:22 العماريطيب . د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 منهجية البحث
 20 النظريات األنثربولوجية الحديثة 22:92 – 20:92 طويل فتيحة. د
 20 الفكر الخلدوني 20:22 – 22:22 بن قدور حورية.د
  لغريب حليمة. أ

20:22 – 20:22 
 

 22/20/0202الخميس 
 

 20 أنثربولوجيا الجزائر

 00/20/0202:بسكرة

 

 



 
 

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

 
 

 

 االجتماعية                             قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة األنثروبولوجياو العلوم اإلنسانية كلية 
 السنة الثالثة تكوين متخصص أنثروبولوجيا

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي الثاني 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت األستاذ مكان االمتحان

 
 
C03 

  20:22 – 20:22 قاسمي شوقي.د
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 أنثربولوجيا البيئة والمحيط

 20 تقنيات البحث الميداني 22:92 – 20:92 شالة عبد الرحمان. أ

 29 األنثروبولوجية المتوسطية 20:22 – 22:22 شين سعيدة.د

  20:22 – 20:22 درنوني سليم. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 القرابة والعائلة والجندر

 20 الحوكمة وأخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 بشقة سميرة. د
 20 أنثربولوجيا الهجرة 20:22 – 22:22 بوطبة أحمد.أ

 بوغديري كمال. د
20:22 – 20:22  

 22/20/0202الخميس 
 

 أنثربولوجيا االتصال
20 

 00/20/0202:بسكرة

 

 



 
 

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

 
 

 

 االجتماعية                             قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة األنثروبولوجياو العلوم اإلنسانية كلية 
 ثقافية واجتماعية السنة األولى ماستر أنثروبولوجيا

 (الدورة االستدراكية)  0202/0202ل األوبرنامج امتحانات السداسي 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  بن قدور حورية. د
 

 القاعة
11 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 مفاهيم ومصطلحات أنثروبولجية

 20 سيميولوجيا الممارسات االجتماعية 22:92 – 20:92 صبطي عبيدة.د

 29 أثنوغرافيا 20:22 – 22:22 درنوني سليم.د

  20:22 – 20:22 جيماوي نتيجة. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 أنثروبولوجيا التغير االجتماعي

 20 نصوص أنثربولوجية 22:92 – 20:92 بوطبة أحمد.أ
 20 حقول أنثربولوجية 20:22 – 22:22 العماري الطيب. د
  20:22 – 20:22 شلبي شهرزاد.د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 تاريخ الحركة الوطنية
 20 التحليل النفسي 22:92 – 20:92 د نحوي عائشة.أ

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 
 األنثروبولوجيااالجتماعية                             قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة و العلوم اإلنسانية كلية 

 ثقافية واجتماعية السنة الثانية ماستر أنثروبولوجيا
 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  شين سعيدة.د
 
 

 القاعة
11 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 الفنية في الجزائرالممارسات 

 20 الثقافة والشخصية 22:92 – 20:92 درنوني سليم. د

 29 إثنوميتودولوجيا 20:22 – 22:22 عباسي يزيد. د

  20:22 – 20:22 بن قدور حورية. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 تاريخ الحضارات

 20 أنتروبولوجيا اللغة 22:92 – 20:92 خضراوي كمال.أ
 20 أعالم األنتروبولوجيا في الجزائر 20:22 – 22:22 بوعائشة وردة. د

 عباسي يزيد. د
20:22 – 20:22  

 22/20/0202الخميس 
 

 المقاوالتية

20 

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 

 شعبة فلسفة         العلوم اإلنسانية االجتماعية                             قسم العلوم االجتماعية                        كلية 
 السنة الثانية تكوين توجيهي فلسفة

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي الثاني 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  حيدوسي الوردي.د
 

 القاعة
C06 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 فلسفة التاريخ

 20 الفكر الخلدوني 22:92 – 20:92 حميدات صالح.أ

 29 فكر شرقي 20:22 – 22:22 علية صفية. د

  20:22 – 20:22 كشكار فتح اهلل.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 المنطق التقليدي

 20 الفلسفة اليونانية 22:92 – 20:92 بن جلطي محمد.د
 20 البحث الفلسفي منهجية 20:22 – 22:22 تتيات علي.د

  20:22 – 20:22 بن سليمان جمال الدين. د
 22/20/0202الخميس 

 

 20 تاريخ العلم

 20 مدارس الفلسفة اليونانية 22:92 – 20:92 زيان محمد. د

 

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 
 شعبة فلسفة       االجتماعية               قسم العلوم االجتماعية                و العلوم اإلنسانية كلية 

 السنة الثالثة تكوين متخصص فلسفة
 (الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  حيدوسي الوردي.د
 

 القاعة
C07 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 فلسفة الجمال

 20 فلسفة غربية حديثة 22:92 – 20:92 علي تتيات.د

 29 فكر عربي حديث 20:22 – 22:22 علية صفية.د

  20:22 – 20:22 بوعائشة وردة.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 فلسفة العلوم
 20 الحوكمة واخالقيات المهنة 22:92 – 20:92 سميرة بشقة.د

 20 الفلسفة تعليمية 20:22 – 22:22 حميدات صالح. د
  20:22 – 20:22 معاريف أحمد.د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 مناهج فلسفية حديثة
 20 الفلسفة و البيوطيقا 22:92 – 20:92 جنان عقبة. د

 00/20/0202:بسكرة

 

 

 

 



 
 

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

 
 

 

 شعبة فلسفة           االجتماعية                             قسم العلوم االجتماعية             و العلوم اإلنسانية كلية 
 السنة األولى ماستر فلسفة عامة

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  عقيبي لزهر. د
 
 

 القاعة
27 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 الحجاج الفلسفي

سليمان جمال بن .د
 الدين

 المنطق الرياضي 22:92 – 20:92
20 

 29 مناهج البحث الفلسفي 20:22 – 22:22 جنان عقبة. د

  20:22 – 20:22 كشكار فتح هللا. د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 مشكالت فلسفة العلوم
إشكاليات الفلسفة العربية  22:92 – 20:92 حميدات صالح. د

 اإلسالمية

20 

 20 مصادر فلسفية 20:22 – 22:22 حمدي لكحل.د
  20:22 – 20:22 حمدي لكحل.د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 إشكالية الفلسفة اليونانية
 08 فكر جزائري معاصر 22:92 – 20:92 معاريف أحمد.د

 00/20/0202:بسكرة

 



 
 

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

 
 

 

 

 العلوم االجتماعية                      شعبة فلسفةاالجتماعية                      قسم و العلوم اإلنسانية  كلية
 عامةالسنة الثانية ماستر فلسفة 

 ( الدورة االستدراكية)  0202/0202برنامج امتحانات السداسي األول 
 الرقم المقياس التاريخ التوقيت مكان االمتحان األستاذ

  جنان عقبة.د
 

 00القاعة 

20:22 – 20:22  
 00/20/0202الثالثاء 

 

 22 تقنيات البحث ألاكاديمي

 20 فلسفة الدين 22:92 – 20:92 علية صفية. د

 29 إشكاليات فلسفة الفن والجمال 20:22 – 22:22 الوردي حيدوسي. د

  20:22 – 20:22 عقيبي لزهر.د
 92/20/0202األربعاء 

 

 20 إشكاليات الفلسفة الغربية املعاصرة
 20 إشكاليات فلسفة ألاخالق 22:92 – 20:92 بن جلطي محمد.د

 20 تعليمية الفلسفة 20:22 – 22:22 معاريف محمد. د
  20:22 – 20:22 عباسي يزيد. د

 22/20/0202الخميس 
 

 20 املقاوالتية
 20 شكاليات فلسفة اللغةإ 22:92 – 20:92 بن سليمان جمال الدين.د

 00/20/0202:بسكرة

 


