
 جامعة محمد خيضر بسكرة  
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 رئيس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئيس القسم: د/ دليلة خينش                                 
 

 

     0202/0202 األولللسداسي  علوم التربيةثانية التوزيع الزمني لطلبة السنة 
 -1-الفوج 
 

 

 اليوم
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
       علم النفس النمو علم النفس النمو  
د/ كحول )عن  د/ كحول )عن بعد(  

 بعد(
      

 االحد
        لغة اجنبية  

        .......... عن بعد  

 االثنين
          
          

 الثالثاء
  التربويعلم النفس  مذاهب ونظريات تربوية معاصرة مذاهب ونظريات تربوية معاصرة علم النفس التربوي     
  1د/ شنتي مدرج C3د/ دامخي ق  2د/ دامخي مدرج C4د/ شنتي ق      

 األربعاء
 ابستيمولوجيا التربية ابستيمولوجيا التربية     

طرق واستراتيجيات التدريس 
 الحديثة

طرق واستراتيجيات التدريس 
 الحديثة

 

  C1د/ بواحمد ق  3د/ بواحمد مدرج 2د/ كشكار مدرج C4.......... ق      

 الخميس
 

منهجية البحث 
 التربوي

القياس التربوي 
 وبناء االختبارات

   القياس التربوي وبناء االختبارات منهجية البحث التربوي   

    4د/ ساعد مدرج  2د/ هدار مدرج     C1ق  .... د/  C4د/ هدار ق  



 جامعة محمد خيضر بسكرة  
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 رئيس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئيس القسم: د/ دليلة خينش                                 
 

 

     0202/0202 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علوم التربية للسداسي 
 -2-الفوج 

 

 اليوم
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
       علم النفس النمو علم النفس النمو  
       د/ كحول )عن بعد( د/ كحول )عن بعد(  

 االحد
        لغة اجنبية  

        ...... عن بعد  

 االثنين
          
          

 الثالثاء
     

مذاهب ونظريات 
 تربوية معاصرة

  علم النفس التربوي علم النفس التربوي مذاهب ونظريات تربوية معاصرة

دامخي ق د/      
...C7.. 

  1د/ شنتي مدرج C1د/ شنتي ق  2د/ دامخي مدرج

 األربعاء
   يمولوجيا التربيةابست  

طرق واستراتيجيات 
 التدريس الحديثة

 تيمولوجيا التربيةساب
طرق واستراتيجيات التدريس 

 الحديثة
  

   3د/ بواحمد مدرج 2د/ كشكار مدرج C1د/ بواحمد ق    C7............ ق   

 الخميس
 منهجية البحث التربوي  

القياس التربوي وبناء 
 االختبارات

   القياس التربوي وبناء االختبارات منهجية البحث التربوي  

    4د/ ساعد مدرج  2د/ هدار مدرج    C1د/ .......  ق   C7د/ هدار ق   



 جامعة محمد خيضر بسكرة  
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 رئيس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئيس القسم: د/ دليلة خينش                                 
 

 

     0202/0202 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علوم التربية للسداسي 
 -3-الفوج 

 

 اليوم
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 
13:00-

14:00 
14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

 السبت
       علم النفس النمو علم النفس النمو  
       د/ كحول )عن بعد( د/ كحول )عن بعد(  

 االحد
        لغة اجنبية  

        ...... عن بعد  

 االثنين
          
          

 الثالثاء
   

مذاهب ونظريات 
 تربوية معاصرة

  علم النفس التربوي  مذاهب ونظريات تربوية معاصرة  علم النفس التربوي

  1د/ شنتي مدرج  2د/ دامخي مدرج  C3د/ شنتي ق  C7د/ دامخي ق    

 األربعاء
 ابستيمولوجيا التربية   يمولوجيا التربيةابست   

طرق واستراتيجيات التدريس 
 الحديثة

 
طرق واستراتيجيات 

 التدريس الحديثة
 C1د/ بواحمد ق   3د/ بواحمد مدرج 2د/ كشكار مدرج   C7.......... ق    

 الخميس
 

القياس التربوي 
  وبناء االختبارات

منهجية البحث 
   القياس التربوي وبناء االختبارات منهجية البحث التربوي   التربوي

    4د/ ساعد مدرج  2د/ هدار مدرج    C4د/ هدار ق    C3ق .....د/  


