
 

 *بسكرة * جامعة محمد خيضر 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

 برنامج االمتحا  االستدراكي للسداسي الثاني للسنة الجامعية 0202/0202
 جذع مشترك علوم اجتماعية ىالسنة األول* 

 شعبة علم النفس* 

 شعبة علم االجتماع* 

 شعبة علوم التربية* 

 األنثروبولوجياشعبة * 

 شعبة الفلسفة* 

 

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                                                   قسم العلوم االجتماعية

 السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعية

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 خميسي فريح. د  

 20/20/0202السبت 

  0.المدرج 
 

 22 تاريخ الجزائر الثقافي

مالك شعباني/ د.أ  20.02-22.3.  20 مدارس ومناهج 

قاسمي شوقيد .أ  22:22- 20:22  20 مدخل إلى الديمغرافيا 

20.22-...20 كحول شفيقة.د.أ  

 20/20/0202األحد

 20 مدخل إلى علوم التربية

عزوز  فتحية. أ  20.02-22.3.  20 مدخل إلى األرطوفونيا 

عرعور مليكة.د. أ  22:22- 20:22  20 مجاالت العلوم االجتماعية 

20:22 -20:22 حليلو نبيل.د.أ  20 مدخل إلى مجتمع المعلومات 20/20/0202الثالثاء  

 00/20/0202: بسكرة

 
 رئيس القسم                                                        نائب رئيس القسم المكلف بالتدرج                                        

 كلتوم مسعودي. دد دليلة خينش                                                                                                         .أ
 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                  شعبة علوم التربية

 السنة الثانية تكوي  توجيهي علوم التربية

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 بورواق مليكة. د  

 20/20/0202السبت 

 0.القاعة 

 22 تعليمية المواد

هدار سليم مصطفى. د  20.02-22.3. 2البحث التربوي منهجية   20 

شنتي عبدالرزاق. د  22:22- 20:22  20 علم النفس التربوي 

20.22-...20 أبو أحمد يحي. د  

 20/20/0202األحد

 20 التوجيه واإلرشاد التربوي

أبو أحمد يحي. د  20.02-22.3.  20 التربية المقارنة 

20:22 -22:22 حنا  مزردي. د والتعليم المكيف التربية العالجية   20 
ساعد صباح. د .أ  20:22- 20:22 وبناء االختبارات يوتربال القياس 20/20/0202الثالثاء    20 

 00/20/0202: بسكرة

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

 

 
 

 



 

 

 شعبة علوم التربية                              م االجتماعية    كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو 

 السنة الثالثة تكوي  متخصص إرشاد وتوجيه

0202/0202الثانيبرنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي   

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ

20.22-...20 سايحي سليمة . د.أ  

 20/20/0202السبت 

 0.القاعة 

 22 مبادئ ونظريات اإلرشاد 

.22.3-20.02 ب  خلفة محمد. د  20 التربية البيئية  

20:22 -22:22 هدار سليم. د  20 النظام التربوي الجزائري 

20.22-...20 كحول شفيقة. د.أ  

 20/20/0202األحد

 20 التقويم التربوي

.22.3-20.02 مدور مليكة. د.أ  20 صعوبات التعلم 

20:22 -22:22 بومجا  نادية. د  20 التكيف المدرسي والمهني 
20:22 -20:22 بومعراف نسيمة . د.أ  20 المخدرات والمجتمع 20/20/0202الثالثاء  

 00/20/0202: بسكرة

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

 



 
 

 

 شعبة علوم التربية                              م االجتماعية    كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو 

 السنة الثالثة علم النفس التربوي

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 20/0202/ 00في : بسكرة

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

 

 استاذ المقياس التوقيت التاريخ المكان المقياس الرقم

  2نظريات التعلم  10
 20ق 

 20/20/0202السبت 

20...-20.22  دامخي ليلى. د 
.22.3-20.02 تعليم الكبار 10  هدار مصطفى سليم. د 
النظام التربوي  10

 الجزائري
22:22- 20:22  هدار مصطفى سليم. د 

 المخدرات و المجتمع 10

 20/20/0202األحد

20...-20.22  د بومعراف نسيمة.أ 
.22.3-20.02 المناهج التربوية 10  رابحي اسماعيل. أ د 
20:22 -22:22 المشكالت التربوية 10  سليمةسايحي . د.أ 
20:22 -20:22 20/20/0202الثالثاء  التربية البيئية 10  ب  خلفة محمد. د 



 

 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                  شعبة علوم التربية

 المدرسي تخصص إرشاد وتوجيهالسنة األولى ماستر 

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 سايحي سليمة. د.أ  

 20/20/0202السبت 

 

 0.القاعة 

 22 تقويم البرامج اإلرشادية

.22.3-20.02 عبد الرزاقشنتي . د  20 منهجية البحث في اإلرشاد والتوجيه 

20:22 -22:22 مدور مليكة د. أ  20 التوجيه واإلرشاد المهني 

20.22-...20 ساعد صباح. د.أ  

 20/20/0202األحد

 20 المعالجة اإلحصائية للبيانات التربوية

.22.3-20.02 غسيري يمينة. د  20 التربويعلم النفس االجتماعي  

20:22 -22:22 بومعراف نسيمة. د. أ  20 االتصال 
20:22 -20:22 ساعد شفيق. د  

 20/20/0202الثالثاء 
 20 إرشاد الحاالت الخاصة

.22.3-20.02 مزوزي نورة. د  20 مشكالت االتمتة المعلوماتية 
 00/20/0202: بسكرة

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

 



 

 

 شعبة علوم التربية                              م االجتماعية    االجتماعية                      قسم العلو  كلية العلوم اإلنسانية والعلوم

 السنة أولى ماستر علم النفس التربوي

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 استاذ المقياس التوقيت التاريخ المكان المقياس الرقم

 البيداغوجيا الفارقية 10

 

 01القاعة 

 20/20/0202السبت 

20...-20.22  جابر نصر الدي . د. أ 
االحصاء في علم النفس  02

 التربوي
 ساعد صباح. د. أ .20.02-22.3

 ساعد شفيق. د 20:22 -22:22 التربية والصحة النفسية 03
 التكوي  المهني والتمهي  10

 20/20/0202األحد

20...-20.22  د مدور مليكة.أ 
 د رايحي اسماعيل.أ .22.3-20.02 تكوي  المكوني  10
 بو احمد يحي.د 20:22 -22:22 هندسة التكوي  10
 العالقة التربوية 10

 20/20/0202الثالثاء 
20:22- 20:22  حسني هنية. د 

 شنتي عبد الرزاق. د .22.3-20.02 منهجية التقصي 10
 20/0202/ 20في: بسكرة                                                                                     

  

 رئيس القسم نائب رئيس القسم المكلف بالتدرج                                                                                               
 كلتوم مسعودي. ينش                                                                                                         دد دليلة خ.أ



 

 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                  شعبة علم النفس

 السنة الثانية تكوي  توجيهي علم النفس

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
رحيم يوسف. أ  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

 20المدرج 

 22 علم النفس النمو والفروق الفردية

مرابطي عادل. د  20.02-22.3. 0منهجية وتقنيات البحث   20 

لعقو  لحس ا. د  22:22- 20:22  20 علم النفس المرضي 

دامخي ليلى. د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 علم النفس المدرسي

تاوريريت نورالدي . د.أ  20.02-22.3.  20 علم النفس العمل والتنظيم 
جابر نصر الدي . د. أ  22:22- 20:22 النفس االجتماعيعلم    20 

قبقوب عيسى.د.أ  20:22- 20:22  
الثالثاء 

20/20/0202 
 20 بناء االختبارات

 00/20/0202: بسكرة

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

 



 
 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                            شعبة علم النفس

 السنة الثالثة تكوي  متخصص علم النفس العيادي

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 حاج لكحل راضية. د  

 20/20/0202السبت 

 

 C1 القاعة 

 22 المخدرات والمجتمع

.22.3-20.02 بلوم محمد.د.أ  20 علم النفس االدوية 

20:22 -22:22 مليوح خليدة. د  20 العالجات ذات المنحى التحليلي  

20.22-...20 بومجا  نادية.د  

 20/20/0202األحد

 20 العالجات السلوكية والمعرفية
مريامة حنصالي. د  20.02-22.3.  20 العالج النسقي  
عقاقبة عبد الحميد. د  22:22- 20:22  20 العالج ذو المنحى اإلنساني 

 00/20/0202: بسكرة

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

 

 
 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                            شعبة علم النفس 

 السنة الثالثة تكوي  متخصص علم النفس العمل والتنظيم

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 د العقبي لزهر .أ  

 20/20/0202السبت 

 

C 02 

 22 موارد بشريةتسيير 

.22.3-20.02 قشي الهام. د  20 الصحة النفسية والعمل 

20:22 -22:22 قشي الهام . د  20 األرغونوميا 

20.22-...20 باشا فات . د  

 20/20/0202األحد

 20 علم النفس التسويقي

.22.3-20.02 باشا فات . د  20 تحليل الفرد 

20:22 -22:22 د  دبراسو فطيمة.أ  20 المخدرات والمجتمع 
 00/20/0202: بسكرة

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

 

 
 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                            شعبة علم النفس 

 السنة الثالثة تكوي  متخصص علم النفس المدرسي
0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 دابراسو فطيمة. د.أ  

 20/20/0202السبت 

 

C 03 

 22 الصعوباتي وذمرافقة التالميذ 

.22.3-20.02 ريحاني الزهرة. د  20 منهجية التدخل النفسي التربوي 

20:22 -22:22 رحيم يوسف. أ  20 تقنيات الفحص والكشف 

20.22-...20 دودو صونيا. د  

 20/20/0202األحد

 20 التوجيه المدرسي

.22.3-20.02 ب  عامر وسيلة. د,أ  20 تصميم البرامج اإلرشادية  

20:22 -22:22 دابراسو فطيمة. د.أ  20 المخدرات والمجتمع 
20:22 -20:22 ب  خلفة محمد. د  20 التسرب والتخلي عن الدراسة 20/20/0202الثالثاء  

 00/20/0202: بسكرة

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

 

 

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                            شعبة علم النفس 

 السنة األولى ماستر علم النفس العيادي

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
بلوم محمد. د.أ  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

C04 

 22 علم النفس الصدمة

حمودة سليمة. د  20.02-22.3.  20 دراسة حالة 

ساعد شفيق. د  22:22- 20:22  20 االضطرابات السيكوسوماتية 

جعفر صباح.د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 االختبارات والمقاييس النفسية

د جابر نصرالدي . أ  20.02-22.3. النفس االجرامعلم    20 

مناني نبيل.د .أ  22:22- 20:22  20 االتصال 
خياط خالد.د .أ  20:22- 20:22  

 20/20/0202الثالثاء 
0العالجات النفسية  20 

مليوح خليدة. د  20.02-22.3.  20 ديناميكية الجماعات والمؤسسات 
 

 00/20/0202: بسكرة

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

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                            شعبة علم النفس 

 السنة األولى ماستر علم النفس العمل والتنظيم

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
جوادي يوسف. د  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

 

C 05 

 22 تسيير الموارد البشرية

جوادي يوسف. د  20.02-22.3.  20 االرغونوميا المعرفية 

تاوريريت نورالدي . د.أ  22:22- 20:22  20 السلوك التنظيمي 

20.22-...20 باشا فات . د  

 20/20/0202األحد

التنظيمياالتصال   20 

قبقوب عيسى. د. أ  20.02-22.3.  20 منهجية وتقنيات البحث 

قبقوب عيسى. د. أ  22:22- 20:22  20 اإلحصاء التطبيقي 
عجال مسعودة. د  20:22- 20:22  20 االختبار المهني وتقنيات التوظيف 20/20/0202الثالثاء  
.22.3-20.02 بومعراف نسيمة. د .أ التنظيميإدارة الصراع       20 

 

 00/20/0220: بسكرة

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

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلو م االجتماعية                                            شعبة علم النفس 

 السنة األولى ماستر علم النفس المدرسي

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
ب  خلفة محمد. د  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

 

C 06 

 22 صعوبات التعلم األكاديمية 

ب  عامر وسيلة. د .أ  20.02-22.3.  20 تقنيات جمع البيانات 

دامخي ليلى. د  22:22- 20:22  20 الدافعية والمشروع المدرسي 

20.22-...20 بوعيشة أمال. د  

 20/20/0202األحد

 20 علم النفس المرضي للمتمدرس

.22.3-20.02 مرابطي عادل. د  20 النفس االجتماعي المدرسيعلم  

حنصالي مريامة. د  22:22- 20:22  20 علم النفس البيولوجي والوتيرة 
نحوي عائشة .د .أ  20:22- 20:22  

 20/20/0202الثالثاء 
 20 التدريب على تطبيق االختبارات

جعفر صباح. د  20.02-22.3.  20 علم النفس ألاسري  
 00/20/0202: بسكرة 

 القسم رئيس القسم المكلف بالتدرج                                                                                                رئيسنائب       
 توم مسعوديكل. د دليلة خينش                                                                                                         د.أ

 

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                      شعبة علم االجتماع

 السنة الثانية تكوي  توجيهي علم االجتماع

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 خليل نزيهة. د  

 20/20/0202السبت 

 0.المدرج 

 22 الحركات االجتماعية

سعاد ب  ققة/ د.ا  20.02-22.3.  20 0منهجية البحث في علم االجتماع 

20:22 -22:22 مناصرية ميمونة/ د.أ  20 0الحديثةالنظرية السوسيولوجية 

20.22-...20 سماح علية/ د  

 20/20/0202األحد

 20 تاريخ الجزائر المعاصر

براهيمي سمية /د  20.02-22.3.  20 التغير االجتماعي 

20:22 -22:22 صباح غربي/د.ا  20 العمل االجتماعي 
د صبطي عبيدة.أ  20:22- 20:22  20 علم االجتماع الف  20/20/0202الثالثاء  

 00/20/0220: بسكرة

 بالتدرج                                                                                                رئيس القسمنائب رئيس القسم المكلف 
 كلتوم مسعودي. د دليلة خينش                                                                                                         د.أ

 

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                      شعبة علم االجتماع

 السنة الثالثة تكوي  متخصص علم اجتماع 

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 يحياوي نجاة. د.ا  

 20/20/0202السبت 

C07 

 22 علم اجتماع المخاطر

.22.3-20.02 بشقة سميرة.د  20 المخدرات والمجتمع 

20:22 -22:22 بوغديري كمال.د  20 2سوسيولوجيا الرابط االجتماعي 

20.22-...20 حنا  مالكي/ د.ا  

 20/20/0202األحد

 20 المستدامةالبيئة والتنمية 

مراد حنا . د  20.02-22.3.  20 2اتعلم اجتماع المؤسس 

دبلة عبد العالي. د.أ  22:22- 20:22  20 علم االجتماع وقضايا الوط  العربي 
 

 00/20/0220: بسكرة  

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

 

 



 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                          شعبة علم االجتماع

 السنة األولى ماستر علم االجتماع التربية

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 دباب زهية. د  

 20/20/0202السبت 

 

 01القاعة

 22 سوسيولوجيا اإلخفاق التربوي 

.22.3-20.02 ب  عمر سامية. د. أ  20 منهجية البحث االجتماعي التربوي  

20:22 -22:22 حسني هنية. د  20 النظريات السوسيولوجية للتربية  

20.22-...20 رحمو . د  

 20/20/0202األحد

 20 اإلحصاء التربوي

.22.3-20.02 مسعودي كلتوم. د  20 التقويم التربوي 

20:22 -22:22 حنا  مالكي. د.أ  20 سوسيولوجيا المؤسسة التربوية 
20:22 -20:22 عبيدة صبطي. د.أ  

 20/20/0202الثالثاء 
 20 تكنولوجيا االتصال

.22.3-20.02 شاوش خوا  جهيدة. د  20 فلسفة التربية 
 00/20/0202: بسكرة

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

 

 



 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                          شعبة علم االجتماع

 السنة األولى ماستر علم اجتماع التنظيم والعمل

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 عزيز سامية. د  

 20/20/0202السبت 

 

 .0القاعة 

 22 التنظيم الحديث للمؤسسة 

.22.3-20.02 بوزيد سليمة. د.أ  20 منهجية وتقنيات البحث 

20:22 -22:22 عبود سعاد. د  20 االحصاء الوصفي االستداللي 

20.22-...20 عصما  أبو بكر. د  

 20/20/0202األحد

 20 سوسيولوجيا الحركات العمالية

.22.3-20.02 مالك شعباني. د.أ  20 سوسيولوجيا المخاطر الصناعية والتكنواوجية 

20:22 -22:22 يزيدعباسي . د  20 نماذج تنموية في العالم 
20:22 -20:22 بولقواس زرفة. د .أ  

 20/20/0202الثالثاء 
 20 القيادة واالتصال المؤسساتي 

.22.3-20.02 بولقواس زرفة. د .أ  20 األرغونوميا 
 00/20/0202: بسكرة

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

 



 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                                    شعبة علم االجتماع

 السنة أولى ماستر علم االجتماع الحضري

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
قاسمي شوقي. د.أ  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

 

 0.القاعة 

 22 تحليل نقدي للنظريات االساسية في علم االجتماع الحضري

.22.3-20.02 لبعل أمال. د  20 معالجة المعطيات  

20:22 -22:22 ميدني شايب ذراع. د  20 سياسات المد   

تمرسيت فتيحة. د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 المشكالت الحضرية
حمادي حنل .د  20.02-22.3.  20 اقتصاد حضري  

جيماوي نتيجة. د  22:22- 20:22  20 0الظاهرة الحضرية 
مناصرية ميمونة. د.أ  20:22- 20:22  20 ايكولوجية حضرية 20/20/0202الثالثاء  

 00/20/0202: بسكرة                                                                                                                                        

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

 

 



 

 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                          شعبة األنثروبولوجيا

 السنة الثانية تكوي  توجيهي أنثروبولوجيا

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 حمادي حنا  . د  

 20/20/0202السبت 

 0.القاعة 

0ميادي  االنثربولوجيا  22 

العماري طيب.د  20.02-22.3. 0منهجية البحث االنثربولوجي   20 

طويل فتيحة .د .أ  22:22- 20:22  20 0النظريات االنثربولوجية الحديثة 

جيماوي نتيجة.د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 االستشراق
.22.3-20.02 شالة عبدالرحما . أ  20 انثربولوجيا أشكال التعبير 0 

زروقي رياض.د  22:22- 20:22  20 مدخل لالعالم واالتصال 
بوطبة أحمد. د  20:22- 20:22 0انثربولوجيا المغاربية 20/20/0202الثالثاء    20 

 

 00/20/0202: بسكرة

 بالتدرج                                                                                                رئيس القسمنائب رئيس القسم المكلف 
 كلتوم مسعودي. د دليلة خينش                                                                                                         د.أ



 

 

 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                             قسم العلوم االجتماعية                                 شعبة األنثروبولوجيا

 السنة الثالثة تكوي  متخصص أنثروبولوجيا

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ  التوقيت  األستاذ
شوقي قاسمي. د.أ  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

 1.القاعة 

 22 أنثروبولوجيا الريف والمدينة 

.22.3-20.02 صبطي عبيدة. د.أ  20 أنثروبولوجيا وسيميولوجيا 

20:22 -22:22 ب  قدور حورية. د  20 أنثروبولوجيا الصحة والمرض 

شي  سعيدة. د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 السياسيةاألنثروبولوجيا 

.22.3-20.02 شالة عبد الرحم . أ  20 المادي والالماديأنثروبولوجيا التراث  
درنوني سليم. د  22:22- 20:22  20 أنثروبولوجيا الدي  والمقدس 

 00/20/0202: بسكرة

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

 



 

 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية                      قسم العلوم االجتماعية                          شعبة األنثروبولوجيا

 السنة األ ولى ماستر أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 طويل فتيحة. د.أ  

 20/20/0202السبت 

 1.القاعة 

 22 النظريات األنثربولوجية المعاصرة

سليم درنوني. د  20.02-22.3.  20 تقنيات الكتابة األنثربولوجية 

العماري طيب.د  22:22- 20:22  20 رواد األنثربولوجيا 

جيماوي نتيجة. د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 كتابة مشروع بحث

.22.3-20.02 بوطبة أحمد.د  20 األنثربولوجية الرمزية 
20:22 -22:22 ب  قدور حورية.د  20 الفكر العربي المعاصر  
20:22 -20:22 شي  سعيدة. د  

 20/20/0202الثالثاء 
 20 تحليل النصوص األنثربولوجية

.22.3-20.02 شي  سعيدة. د  20 الجغرافيا البشرية  

 00/20/0220: بسكرة

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

 



 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية           قسم العلوم االجتماعية                          شعبة فلسفة

 السنة الثانية تكوي  توجيهي فلسفة

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
فتح اهلل كشكار/ د  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

 

 00القاعة 

 22 فلسفة التأويل في العصر الوسيط

.22.3-20.02 تتيات علي . د 20منهجية البحث الفلسفي   20 

ب  جلطي محمد. د  22:22- 20:22  20 فلسفة يهودية مسيحية 

معطر بوعالم/د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 المنطق الرمزي

كشكار فتح اهلل.د  20.02-22.3.  20 علم الكالم 
برواق مليكة/ د  22:22- 20:22 الدي  فلسفة   20 
زيا  محمد. د  20:22- 20:22  20 فلسفة إسالمية 20/20/0202الثالثاء  

 

 00/20/0202: بسكرة  

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

 



 

 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية           قسم العلوم االجتماعية                          شعبة فلسفة

 السنة الثالثة تكوي  متخصص فلسفة

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
عقيبي لزهر.د  20...-20.22  

 20/20/0202السبت 

 

 00القاعة 

 22 فلسفة غربية معاصرة 

.22.3-20.02 معاريف أحمد. د  20 مناهج فلسفية معاصرة  

20:22 -22:22 قدور حوريةب  . د  20 فكر عربي معاصر 

حميدات صالح. د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 20تعليمية الفلسفة
حيدوسي الوردي.د  20.02-22.3.  20 20فلسفة الجمال 

20:22 -22:22 ب  قدور حورية. د  20 اليوميالفلسفة و  
بوعائشة وردة.د  20:22- 20:22  

 20/20/0202الثالثاء 
 20 20فلسفة العلوم

.22.3-20.02 بوعائشة وردة. د  20 الفلسفة السياسية 
 00/20/0202: بسكرة

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

 



 

 

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية        قسم العلوم االجتماعية                          شعبة فلسفة

 السنة األ ولى ماستر فلسفة 

0202/0202برنامج االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني  

 الرقم المقياس المكا  التاريخ التوقيت األستاذ
20.22-...20 ب  جلطي محمد.د  

 20/20/0202السبت 

 

 03القاعة 

 22 إشكاليات الفلسفة الغربية الحديثة

معاريف احمد. د  20.02-22.3.  20 تعليمية الفلسفة  

حيدوسي الوردي.د  22:22- 20:22  20 إشكاليات فلسفة التاريخ  

عقيبي لزهر. د  20...-20.22  

 20/20/0202األحد

 20 20الحجاج الفلسفي 
.22.3-20.02 حمدي لكحل..د  20 20مصادر فلسفية 

20:22 -22:22 حمدي لكحل..د  20 20فكر جزائري  
20:22 -20:22 حميدات صالح.د  

 20/20/0202الثالثاء 
 20 مشكالت في فلسفة العلوم

.22.3-20.02 بوعائشة وردة . د  20 المنطق متعدد القيم 
 

 00/20/0202: بسكرة

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

 


