
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم االجتماع

 السنة الثالثة علم االجتماع

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  عمم االجتماع وقضايا الوطن العربي 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  

 
 02ق 

 دبمة عبد العالي. د.أ
 بشقة سميرة.د 11.00-10.00 المخدرات والمجتمع 02
 بوغديري كمال.د 12.30-11.30 2سوسيولوجيا الرابط االجتماعي 03
  2عمم اجتماع المؤسسات 04

 23/06/2021األربعاء

 مراد حنان. د 08.30-09.30
 حنان مالكي/ د.ا 11.00-10.00 البيئة والتنمية المستدامة 05
 يحياوي نجاة. د.ا 12.30-11.30 ػلن اجتوبع الوخبطش 06

 16/06/2021فً:  بسكرة                                                                                                                                                     

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم االجتماع

 السنة اولى ماستر علم االجتماع الحضري

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  سياسات المدن 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 03ق 

 ميدني شايب ذراع. د
 قاسمي شوقي/ د.ا 11.00-10.00 تحميل نقدي لمنظريات االساسية في عمم االجتماع الحضري 02
 جيماوي نتيجة. د 12.30-11.30 02الظاهرة الحضرية 03
  االيكولوجيا الحضرية 04

 23/06/2021األربعاء

 ميمونة مناصرية/ د.ا 08.30-09.30
 تمرسيت فتيحة. د 11.00-10.00 المشكالت الحضرية 05
 لبعل أمال. د 12.30-11.30 معالجة المعطيات 06

 16/06/2021فً:                                                                                        بسكرة                                          

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم االجتماع

 السنة اولى ماستر علم االجتماع التنظٌم والعمل

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  التنظيم الحديث لممؤسسة 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30 

 04ق 
 

 عزيز سامية. د
 بولقواس زرفة. د .أ 11.00-10.00 القيادة واالتصال المؤسساتي 02
 بولقواس زرفة. د .أ 12.30-11.30 االرغونوميا 03
  سوسيولوجيا الحركات العمالية 04

 23/06/2021األربعاء

 عصمان أبو بكر. د 08.30-09.30
 عباسي يزيد. د 11.00-10.00 نماذج تنماوية في العالم 05
 مالك شعباني. د.أ 12.30-11.30 سوسيولوجيا المخاطر الصناعية والتكنولوجية 06

 16/06/2021فً:                                                                                   بسكرة                                                  

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم االجتماع

 السنة اولى ماستر علم اجتماع التربٌة

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  النظريات السوسيولجية لمتربية 01
 21/06/2021االثنين 

 17ق  08.30-09.30
 حسني هنية. د

 عبيدة صبطي. د.أ 11.00-10.00 تكنولوجيا االتصال 02
 دباب زهية. د 12.30-11.30 سوسيولوجيا االخفاق المدرسي 03
  2منهجية البحث االجتماع التربوي  04

 23/06/2021األربعاء

 بن عمر سامية. د. أ 08.30-09.30
 مسعودي كمتوم. د 11.00-10.00 التقويم التربوي 05
 حنان مالكي. د.أ 12.30-11.30 سوسيولوجية المؤسسة التربوية 06

 16/06/2021فً:                                                                                 بسكرة                                                

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم النفس

 السنة الثالثة علم النفس العٌادي

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  ػلن النفس االدوٌة 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 
 18ق

 بموم محمد.د.أ
 مميوح خميدة. د 11.00-10.00 الؼالجبت رات الونحى التحلٍلً 02
 حاج لكحل راضية. د 12.30-11.30 الوخذسات والوجتوغ 03
  الؼالجبت السلىكٍة والوؼشفٍة 04

 23/06/2021األربعاء

 بومجان نادية.د 08.30-09.30
 مريامة حنصالي. د.أ 11.00-10.00 الؼالج النسقً 05
 عقاقبة عبد الحميد. أ 12.30-11.30 الؼالج رو الونحى اإلنسبنً 06

 06/2021 /16فً:                                                                                            بسكرة                                            

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم النفس

 السنة الثالثة علم النفس العمل والتنظٌم

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  تسٍٍش الوىاسد البششٌة 01
 21/06/2021االثنين 

 20ق  08.30-09.30
 د العقبي لزهر.أ

 باشا فاتن. د 11.00-10.00 ػلن النفس التسىٌقً 02
 قشي الهام. د 12.30-11.30 الصحة النفسٍة والؼول 03
  األسغىنىهٍب 04

 23/06/2021األربعاء

 قشي الهام. د 08.30-09.30
 د  دبراسو فطيمة.أ 11.00-10.00 الوخذسات والوجتوغ 05
 باشا فاتن. د 12.30-11.30 تحلٍل الفشد 06

 16/06/2021فً:                                                                                       بسكرة                          

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم النفس

 السنة الثالثة علم النفس المدرسً

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  هنهجٍة التذخل النفسً التشبىي 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 05ق 

 ريحاني الزهرة. د
 دودو صونيا. د 11.00-10.00 التىجٍه الوذسسً 02
 دبراسو فطيمة. د 12.30-11.30 هشافقة التالهٍز روي الصؼىببت 03
  تصوٍن البشاهج اإلسشبدٌة 04

 23/06/2021األربعاء

 بن عامر وسيمة.د.أ 08.30-09.30
 دبراسو فطيمة. د.أ 11.00-10.00 الوخذسات والوجتوغ 05
 بن خمفة محمد. د 12.30-11.30 التسشة والتخلً ػن الذساسة 06

 16/06/2021فً:                                                                                             بسكرة                                              

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم النفس

 السنة اولى ماستر علم النفس العٌادي

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  عمم النفس االجرام 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30 

 06ق 

 د جابر نصرالدين. أ
 مميوح خميدة. د 11.00-10.00 ديناميكية الجماعات والمؤسسات 02
 ساعد شفيق. د 12.30-11.30 االضطرابات السيكوسوماتية 03
  عمم النفس الصدمة 04

 23/06/2021األربعاء

 بموم محمد. د.أ 08.30-09.30
 د خياط خالد.أ 11.00-10.00 2العالجات النفسية 05
 مناني نبيل.د.أ 12.30-11.30 االتصال 06

  16/06/2021فً:                                                                                           بسكرة                                          

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم النفس

 السنة اولى ماستر علم النفس العمل والتنظٌم

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  تسيير الموارد البشرية 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 07ق 

 جوادي يوسف. د
 تاوريريت نورالدين. د.أ 11.00-10.00 السموك التنظيمي 02
 باشا فاتن. د 12.30-11.30 االتصال التنظيمي 03
  االرغونوميا المعرفية 04

 23/06/2021األربعاء

 جوادي يوسف. د 08.30-09.30
 بومعراف نسيمة. د 11.00-10.00 إدارة الصراع التنظيمي 05
 عجال مسعودة. د 12.30-11.30 االختبار المهني وتقنيات التوظيف 06

 16/06/2021فً:                                                                                            بسكرة                                             

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علم النفس

 السنة اولى ماستر علم النفس المدرسً

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  صعوبات التعمم األكاديمية 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30 

 08ق 

 بن خمفة محمد. د
 حنصالي مريامة. د 11.00-10.00 عمم النفس البيولوجي والوتيرة   02
 بوعيشة أمال. د 12.30-11.30 عمم النفس المرضي لممتمدرس 03
  عمم النفس االجتماعي المدرسي 04

 23/06/2021األربعاء

 مرابطي عادل. د 08.30-09.30
 جعفر صباح. د 11.00-10.00 عمم النفس األسري 05
 دامخي ليمى. د 12.30-11.30 الدافعية والمشروع المدرسي 06

 16/06/2021فً:                                                                                            بسكرة                                             

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة الفلسفة

 السنة الثالثة فلسفة

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  الفمسفة واليومي 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30 

 القاعة
21 

 بن قدور حورية. د
 معاريف أحمد. د 11.00-10.00 مناهج فمسفية معاصرة 02
 بن قدور حورية. د 12.30-11.30 فكر عربي معاصر 03
  الفمسفة السياسية 04

 23/06/2021األربعاء

 بوعائشة وردة. د 08.30-09.30
 عقيبي لزهر.د 11.00-10.00 فمسفة غربية معاصرة 05
 حيدوسي الوردي.د 12.30-11.30 02فمسفة الجمال 06

 16/06/2021فً:                                                                                                           بسكرة                                                

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة الفلسفة

 السنة اولى ماستر فلسفة

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  إشكاليات الفمسفة الغربية الحديثة 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 22ق 

 بن جمطي محمد.د
 حيدوسي الوردي.د 11.00-10.00 إشكاليات فمسفة التاريخ 02
 بوعائشة وردة . د 12.30-11.30 المنطق متعدد القيم 03
  02الحجاج الفمسفي  04

 23/06/2021األربعاء

 عقيبي لزهر. د 08.30-09.30
 حمدي لكحل..د 11.00-10.00 02فكر جزائري  05
 حميدات صالح.د 12.30-11.30 مشكالت في فمسفة العموم 06

 16/06/2021فً:                                                                                             بسكرة                                         

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة االنثروبولوجٌا

 السنة الثالثة انثروبولوجٌا

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  أنثروبولوجيا الريف والمدينة 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 23ق 

 د شوقي قاسمي.أ
 صبطي عبيدة. د.أ 11.00-10.00 أنثروبولوجيا وسيميولوجيا 02
 شين سعيدة. د 12.30-11.30 األنثروبولوجيا السياسية 03
  أنثروبولوجيا الصحة والمرض 04

 23/06/2021األربعاء

 بن قدور حورية. د 08.30-09.30
 درنوني سميم. د 11.00-10.00 أنثروبولوجيا الدين والمقدس 05
 شالة عبد الرحمن. أ 12.30-11.30 أنثروبولوجيا التراث المادي والالمادي 06

 16/06/2021فً:                                                                                          بسكرة                                                  

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة االنثروبولوجٌا

 السنة أولى ماستر انثروبولوجٌا

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  النظريات األنثربولوجية المعاصرة 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30 

 24ق 

 طويل فتيحة. د.أ
 سميم درنوني. د 11.00-10.00 تقنيات الكتابة األنثربولوجية 02
 العماري طيب.د 12.30-11.30 رواد األنثربولوجيا 03
  الجغرافيا البشرية 04

 23/06/2021األربعاء

 شين سعيدة. د 08.30-09.30
 بن قدور حورية.د 11.00-10.00 الفكر العربي المعاصر 05
 بوطبة أحمد.د 12.30-11.30 األنثربولوجية الرمزية 06

 16/06/2021فً:                                                                                          بسكرة                                              

 

 شعبة علوم التربٌة



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 السنة الثالثة إرشاد وتوجٌه

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  هببدئ ونظشٌبت اإلسشبد 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 25ق

 سايحي سميمة. د.أ
 بن خمفة محمد. د 11.00-10.00 التشبٍة البٍئٍة 02
 هدار سميم. د 12.30-11.30 النظبم التشبىي الجزائشي 03

  الوخذسات و الوجتوغ 04

 23/06/2021األربعاء

 بومعراف نسيمة . د.أ 08.30-09.30
 مدور مميكة. د.أ 11.00-10.00 صؼىببت التؼلن 05
 بومجان نادية. د 12.30-11.30 التكٍف الوذسسً والوهنً 06

                                             

 16/06/2021فً:     بسكرة                                                                                                                                 

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 شعبة علوم التربٌة

 السنة الثالثة علم النفس التربوي

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  2نظشٌبت التؼلن  01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 26ق 

 دامخي ليمى. د
 بن خمفة محمد. د 11.00-10.00 التشبٍة البٍئٍة 02
النظبم التشبىي  03

 الجزائشي
 هدار مصطفى سميم. د 11.30-12.30

  الوخذسات و الوجتوغ 04

 23/06/2021األربعاء

 د بومعراف نسيمة.أ 08.30-09.30
 رابحي اسماعيل. أ د 11.00-10.00 الونبهج التشبىٌة 05
 سايحي سميمة. د.أ 12.30-11.30 الوشكالت التشبىٌة 06

   16/06/2021فً:                                                                                        بسكرة                                              

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 

 شعبة علوم التربٌة

 السنة أولى ماستر إرشاد وتوجٌه

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  تقويم البرامج اإلرشادية 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 27ق 

 سايحي سميمة. د. أ
 بومعراف نسيمة. د.  أ 11.00-10.00 االتصال 02
 مدور مميكة.. د. أ 12.30-11.30 التوجيه واإلرشاد المهني 03
  مشكالت االتمتة المعموماتية 04

 23/06/2021األربعاء

 مزوزي نورة. د 08.30-09.30
 ساعد شفيق. د 11.00-10.00 إرشاد الحاالت الخاصة 05
 غسيري يمينة. د 12.30-11.30 عمم النفس االجتماعي التربوي 06

  16/06/2021فً:                                                                                              بسكرة                                               

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية ) 2020/2021 السداسي الثاني ( 3L+1M)االمتحانات التعويضيةبرنامج 
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 

 شعبة علوم التربٌة

 السنة أولى ماستر علم النفس التربوي

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  البيداغوجيا الفارقية 01
 21/06/2021االثنين 

08.30-09.30  
 28ق 

 جابر نصر الدين. د. أ
 ساعد شفيق. د 11.00-10.00 التربية والصحة النفسية 02
 د مدور مميكة.أ 12.30-11.30 التكوين المهني والتمهين 03
 د رايحي اسماعيل.أ 09.30-08.30 23/06/2021األربعاء تكوين المكونين 04
 بو احمد يحي.د 11.00-10.00 هندسة التكوين 05

 

 16/06/2021فً:                                                                                      بسكرة                                                


