
 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 ( الدورة العادية )  0202/0202 السداسي الثاني( L1+2L)التعويضية متاانا االبرنامج 
 

 

 مساعد رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 
 

  

 السنة أولى علوم اجتماعية

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  مدخل الى علوم التربية 10
 02/20/0202األاد

 

20.22 -20.22 

 20المدرج  

شفيقة كاول/ د.أ  
مالك شعباني/ د.أ 22.02-20.02 مدارس ومناهج 10  
 خميسي فريح/ د 20.22-22.22 تاريخ الجزائر الثقافي   10
  مجاال  العلوم االجتماعية 10

 00/20/0202االثنين

 

 مليكة عرعور/ د.أ 20.22- 20.22
عزوز  فتاية. أ 22.02-20.02 مدخل الى االرطوفونيا 10  
اميدي ساميةد .أ 20.22-22.22 مدخل الى الديموغرافيا 10  

 00/20/0202في: بسكرة                                                                                                                                             

   

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 ( الدورة العادية )  0202/0202 السداسي الثاني( L1+2L)التعويضية متاانا االبرنامج 
 

 

 مساعد رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 
 

  

 شعبة االنثروبولوجيا

 السنة الثانية انثروبولوجيا

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس  الرقم

  0ميادين األنثروبولوجيا  10
 02/20/0202األاد

 

20.22 -20.22 

 20المدرج  

انان امادي/ د  
 زروقي رياض.د 22.02-20.02 مدخل لالعالم واالتصال 10
فتياة طويل/ د.أ 20.22-22.22 0النظريا  األنثروبولوجية الاديثة 10  
  منهجية الباث االنثروبولوجي 10

 00/20/0202االثنين

 

الطيب العماري/ د 20.22- 20.22  
 اامد بوطبة/ د 22.02-20.02 0االنثروبولوجيا المغاربية 10
عبد الرامان شالة/ أ 20.22-22.22 0أنثروبولوجيا اشكال التعبير 10  

 00/20/0202في: بسكرة                                                                                                                              

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 ( الدورة العادية )  0202/0202 السداسي الثاني( L1+2L)التعويضية متاانا االبرنامج 
 

 

 مساعد رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 
 

  

 شعبة علم االجتماع

 السنة الثانية علم االجتماع

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  0النظريا  السوسيولوجية الاديثة 10
 02/20/0202األاد

 

20.22 -20.22 

 20المدرج  

 مناصرية ميمونة/ د.أ
سعاد بن ققة/ د.ا 22.02-20.02 0منهجية الباث في علم االجتماع 10  
 خليل نزيهة. د 20.22-22.22 الاركا  االجتماعية 10
  العمل االجتماعي 10

 00/20/0202االثنين

 

 صباح غربي/د.ا 20.22- 20.22
 سماح علية/ د 22.02-20.02 تاريخ الجزائر المعاصر 10
براهيمي سمية /د 20.22-22.22 0التغير االجتماعي 10  

                            

         00/20/0202في: بسكرة                                                                                                                                             

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 ( الدورة العادية )  0202/0202 السداسي الثاني( L1+2L)التعويضية متاانا االبرنامج 
 

 

 مساعد رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 
 

  

 شعبة علم النفس

 السنة الثانية علم النفس 

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  0علم النفس النمو والفروق الفردية 10
 02/20/0202األاد

 

20.22 -20.22 

 20المدرج  

 يوسف رايم/ أ
 عيسى قبقوب/ د.أ 22.02-20.02 بناء االختيارا  10
 لاسن العقون/ د 20.22-22.22 علم النفس المرضي 10
  علم النفس االجتماعي 10

 00/20/0202االثنين

 

 الدين جابر نصر/ د.أ 20.22- 20.22
نورالدين تاوريري / د.أ 22.02-20.02 علم النفس العمل والتنظيم 10  
ليلى دامخي/ د 20.22-22.22 علم النفس المدرسي 10  

 00/20/0202في: بسكرة                                                                                                                  

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 ( الدورة العادية )  0202/0202 السداسي الثاني( L1+2L)التعويضية متاانا االبرنامج 
 

 

 مساعد رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 
 

  

 شعبة الفلسفة

 السنة الثانية فلسفة

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  مسياية-فلسفة يهودية 10
 02/20/0202األاد

 

20.22 -20.22 

 20المدرج  

مامد بن جلطي/ د  
برواق مليكة/ د 22.02-20.02 فلسفة الدين 10  
فتح اهلل كشكار/ د 20.22-22.22 فلسفة التأويل في العصر الوسيط 10  
  الفلسفة االسالمية 10

 00/20/0202االثنين

 

زيان مامد/د 20.22- 20.22  
معطر بوعالم/د 22.02-20.02 المنطق الرمزي 10  
فتح اهلل كشكار/ د 20.22-22.22 علم الكالم 10  

 00/20/0202في: بسكرة                                                                                                                             

 



 االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم العلوم االجتماعية

 ( الدورة العادية )  0202/0202 السداسي الثاني( L1+2L)التعويضية متاانا االبرنامج 
 

 

 مساعد رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                    
 دليلة خينش/ د.أ                                                                                                      

 
 

  

 شعبة علوم التربية

 التربيةعلوم  السنة الثانية

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  التوجيه واالرشاد التربوي 10
 02/20/0202األاد

 

20.22 -20.22 

 20المدرج  

 ياي ابو اامد. د
 مصطفى هدار. د 22.02-20.02 0منهجية الباث التربوي 10
 عبد الرزاق شنتي. د 20.22-22.22 0علم النفس التربوي 03
  التربية المقارنة 04

 00/20/0202االثنين

 

 ياي ابو اامد. د 20.22- 20.22
القياس التربوي وبناء االختبارات  05

 2المدرسية
 صباح ساعد. د.أ 20.02-22.02

 انان مزردي. د 20.22-22.22 التربية العالجية والتعليم المكيف 06
 00/20/0202في: بسكرة                                                                                                                                

 


