
 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 ينشدليلة خ/ د.أ                                                                                                      

 

  

 شعبة علوم التربية

 وتوجيه إرشادالسنة الثالثة 

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  22.22-22.22 21/20/0202األحد  مبادئ ونظريات اإلرشاد 10
 0ق+ 5ق 

 سايحي سليمة. د.أ
 محمد بن خلفة. د 21:22-21:22 21/20/0202االثنين  البيئيةالتربية  10
 هدار سليم. د 23.12-23.12 25/20/0202الثالثاء النظام التربوي الجزائري 10

 بومعراف نسيمة . د.أ 21:22-21:22 20/20/0202األربعاء المخدرات و المجتمع 10
 مدور مليكة .د.أ 23.12-23.12 21/20/0202الخميس صعوبات التعلم 10
 بومجان نادية. د 21:22-21:22 23/20/0202السبت التكيف المدرسي والمهني 06

 20/0202/ 22في: بسكرة                                                                                    طالب 03: للطلبة اإلجماليالعدد 

 

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 ينشدليلة خ/ د.أ                                                                                                      

 

  

 شعبة علوم التربية

 علم النفس التربويالسنة الثالثة 

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  22.22-22.22 21/20/0202األحد  2نظريات التعلم  10
 3ق+1ق 

 دامخي ليلى. د
 بن خلفة محمد. د 21:22-21:22 21/20/0202االثنين  التربية البيئية 10
 هدار مصطفى سليم. د 23.12-23.12 25/20/0202الثالثاء النظام التربوي الجزائري 10
 د بومعراف نسيمة.أ 21:22-21:22 20/20/0202األربعاء المخدرات و المجتمع 10
 رابحي اسماعيل. أ د 23.12-23.12 21/20/0202الخميس المناهج التربوية 10
 سايحي سليمة. د.أ 21:22-21:22 23/20/0202السبت المشكالت التربوية 10

  20/0202/ 22في: بسكرة                                                                                   طالب 12: للطلبة اإلجماليالعدد 

 

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 ينشدليلة خ/ د.أ                                                                                                      

 

  

 شعبة علوم التربية

 وتوجيه إرشادماستر  أولىالسنة 

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  20.12-22.12 21/20/0202األحد  اإلرشاديةتقويم البرامج  10
 25المدرج 

 سايحي سليمة. د. أ
 بومعراف نسيمة. د. أ  25.12-21.12 21/20/0202االثنين  االتصال 02
 مدور مليكة.. د. أ 22.22-22.22 25/20/0202الثالثاء التوجيه واإلرشاد المهني 03
 مزوزي نورة. د 25.12-21.12 20/20/0202األربعاء مشكالت االتمتة المعلوماتية 10
 ساعد شفيق. د 22.22-22.22 21/20/0202الخميس إرشاد الحاالت الخاصة 10
 غسيري يمينة. د 25.12-21.12 23/20/0202السبت علم النفس االجتماعي التربوي 10

 20/0202/ 22في: بسكرة                                                                                      طالب 02: للطلبة اإلجماليالعدد 

 

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 (الدورة العادية )  0202/0202السداسي الثاني  (L3+M1)برنامج امتحانات
 

 

 مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 ينشدليلة خ/ د.أ                                                                                                      

 

  

 شعبة علوم التربية

 ماستر علم النفس التربوي أولىالسنة 

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  20.12-22.12 21/20/0202األحد  البيداغوجيا الفارقية 10
 

 0ق+0ق 

 جابر نصر الدين. د. أ
 ساعد صباح. د. أ 25.12-21.12 21/20/0202االثنين  االحصاء في علم النفس التربوي 02
 ساعد شفيق. د 22.22-22.22 25/20/0202الثالثاء التربية والصحة النفسية 03
 د مدور مليكة.أ 25.12-21.12 20/20/0202األربعاء التكوين المهني والتمهين 10
 د رايحي اسماعيل.أ 22.22-22.22 21/20/0202الخميس تكوين المكونين 10
 بو احمد يحي.د 25.12-21.12 23/20/0202السبت هندسة التكوين 10

 20/0202/ 22في: بسكرة                                                                                طالب 12: للطلبة اإلجماليالعدد 

  

  


