
 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

 2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى ماستر ارشادللسداسً 

 -1-الفوج 

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
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 
اساليب التوجيه واالرشاد 

 التربوي
اساليب التوجيه 
 واالرشاد التربوي

منهجية البحث في االرشاد 
       والتوجيه

 

        1شنتي مدرج / د 18سايحيق / د.أ 1سايحي مدرج / د.أ

االحد 
 التوجيه واالرشاد المدرسي  التكفل بذوي صعوبات التعلم

التكفل بذوي صعوبات 
 التعلم

 
منهجية البحث في  

 االرشاد والتوجيه
التوجيه واالرشاد 

 المدرسي
  

   28بومجان ق / د 18شنتي ق / د   22ق / ........ د 1بومجان مدرج / د  1مدور مدرج / د.أ

االثنين 
المعالجة االحصائية للبيانات 

 التربوية
المعالجة االحصائية 

 للبيانات التربوية
      تحليل العملية التعليمية تحليل العملية التعليمية

 

       23ق / ........ د 1كحول مدرج / د 22ق / ........ د 1ساعد مدرج / د.أ

الثالثاء 
     المعلوماتية والتعليم عن بعد  هندسة التكوين   

     (عن بعد)صدراتة / د  (عن بعد)بواحمد / د   

األربعاء 
         لغة انجليزية 

         عن بعد..........  

الخميس 
          

          



 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

         2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى ماستر ارشاد للسداسً 

 -2-الفوج 

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
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 
اساليب التوجيه واالرشاد 

  التربوي
منهجية البحث في االرشاد 

       والتوجيه
 

        1شنتي مدرج / د  1سايحي مدرج / د.أ

االحد 
 التكفل بذوي صعوبات التعلم

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

 التوجيه واالرشاد المدرسي   التوجيه واالرشاد المدرسي
اساليب التوجيه 
 واالرشاد التربوي

منهجية البحث في 
 االرشاد والتوجيه

  

   6شنتي ق / د 25سايحيق / د.أ 22بومجان ق / د   1بومجان مدرج / د 16ق / ........ د 1مدور مدرج / د.أ

االثنين 
المعالجة االحصائية للبيانات 

 التربوية
تحليل العملية 

 التعليمية
 تحليل العملية التعليمية

المعالجة االحصائية 
 للبيانات التربوية

     
 

       26ق / ........ د 1كحول مدرج / د 23ق / ...... د 1ساعد مدرج / د.أ

الثالثاء 
     المعلوماتية والتعليم عن بعد  هندسة التكوين   

     (عن بعد)صدراتة / د  (عن بعد)بواحمد / د   

األربعاء 
         لغة انجليزية 

         عن بعد..........  

الخميس 
          

          



 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

         2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى ماستر ارشاد للسداسً 

 -3-الفوج 

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
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 
اساليب التوجيه واالرشاد 

  التربوي
منهجية البحث في االرشاد 

       والتوجيه
 

        1شنتي مدرج / د  1سايحي مدرج / د.أ

االحد 
  التوجيه واالرشاد المدرسي التوجيه واالرشاد المدرسي  التكفل بذوي صعوبات التعلم

منهجية البحث في االرشاد 
 والتوجيه

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

اساليب التوجيه واالرشاد 
 التربوي

  

   29سايحي ق / د.أ 28ق / ..... د 6شنتي ق / د  21بومجان ق / د 1بومجان مدرج / د  1مدور مدرج / د.أ

االثنين 
المعالجة االحصائية للبيانات 

 التربوية
 تحليل العملية التعليمية   تحليل العملية التعليمية 

المعالجة االحصائية 
 للبيانات التربوية

  
 

    6ق / ........ د 11ق / ...... د   1كحول مدرج / د  1ساعد مدرج / د.أ

الثالثاء 
     المعلوماتية والتعليم عن بعد  هندسة التكوين   

     (عن بعد)صدراتة / د  (عن بعد)بواحمد / د   

األربعاء 
         لغة انجليزية 

         عن بعد..........  

الخميس 
          

          



 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى ماستر علم النفس التربوي للسداسً 
section (A)      

 
 

 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
14:00-

15:00 
15:00-

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
 منهجية البحث في علن التربوي

منهجية البحث في علن 
 التربوي

المحددات المحيطية للفعل 
 التربوي

المحددات المحيطية 
 للفعل التربوي

     
 

       28ق / .......... د 7رابحي ق / د.أ 25ق / .......... د 7شنتي ق / د

االحد 
 العمليات المعرفية في المواقف التربوية

الدافعية والتعلم والمشروع 
 الشخصي

الدافعية والتعلم والمشروع 
 الشخصي

  
     

        7هدار ق / د 7هدار ق / د 23ق / .......... د

االثنين 
     نظم التعليم والتكوين نظم التعليم والتكوين  القياس النفسي والتربوي القياس النفسي والتربوي العمليات المعرفية في المواقف التربوية

     26ق / .......... د 7كحول ق / د  7ساعد ق / د.أ 25ق / .......... د 7مدور ق / د.أ

الثالثاء 
     التسيير في التربية  االتصال   

     (عن بعد)مناصرية / د.أ  (عن بعد)بومعراف / د   

األربعاء 
        لغة انجليزية  

        عن بعد..........   

الخميس 
          

          



 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى ماستر علم النفس التربوي للسداسً 
section (B)      

 

 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
15:00-

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

السبت 
منهجية البحث في 

 علن التربوي
 منهجية البحث في علن التربوي

المحددات المحيطية للفعل 
 التربوي

المحددات المحيطية للفعل 
 التربوي

     
 

       7رابحي ق / د.أ 26ق / ....... د 7شنتي ق / د 4ق / ....... د

االحد 
   

الدافعية والتعلم والمشروع 
 الشخصي

الدافعية والتعلم والمشروع 
 الشخصي

     

      7هدار ق / د 7هدار ق / د   

االثنين 
العمليات المعرفية 
 في المواقف التربوية

العمليات المعرفية في المواقف 
 التربوية

   نظم التعليم والتكوين نظم التعليم والتكوين  القياس النفسي والتربوي القياس النفسي والتربوي
 

    22ق / ....... د 7كحول ق / د  7ساعد ق / د.أ 24ق / ....... د 7مدور ق / د.أ 23ق / ....... د

الثالثاء 
     التسيير في التربية  االتصال   

عن )مناصرية / د.أ  (عن بعد)بومعراف / د   
 (بعد

    

األربعاء 
        لغة انجليزية  

        عن بعد..........   

الخميس 
          

          



 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة ثانٌة ماستر ارشاد للسداسً 
 -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 
  ارشاد الموهوبين ارشاد الموهوبين   البحث التويقي البحث التويقي   

بن تركي مدرج / د.أ   
1 

  1حنصالي مدرج / د 2حنصالي ق / د   3ق / ...... د

االحد 
 االرشاد االسري االرشاد االسري بناء وتكييف االختبارات والروائز       

 1سايحيمدرج / د.أ 1سايحيق / د.أ 1ساعد مدرج / د.أ       

االثنين 
  

االرشاد ومشكالت 
 الطفولة والمراهقة

بناء وتكييف 
 االختبارات والروائز

  
متطلبات التوجيه 

 واالرشاد في ظل العولمة
متطلبات التوجيه واالرشاد في ظل 

 العولمة
االرشاد ومشكالت الطفولة 

 والمراهقة
 

  1مدور مدرج / د.أ 1رابحي مدرج / د.أ 1رابحي  ق / د.أ   6ق / .......  د 6ق / ...... د  

الثالثاء 
          

          

األربعاء 
     قضايا تربوية راهنة   المقاوالتية  

عن )بن ققة / د.أ   (عن بعد)باشا / د  
 (بعد

    

الخميس 
        لغة انجليزية  

        عن بعد..........   



 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة ثانٌة ماستر ارشاد للسداسً 
 -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 
  ارشاد الموهوبين  ارشاد الموهوبين   البحث التويقي البحث التويقي  

  1حنصالي مدرج / د  4حنصالي ق / د   1بن تركي مدرج / د.أ 26ق / ....... د  

االحد 
 االرشاد االسري  بناء وتكييف االختبارات والروائز  االرشاد االسري     

 1سايحيمدرج / د.أ  1ساعد مدرج / د.أ  18ق .........     

االثنين 
  

بناء وتكييف االختبارات 
 والروائز

  
متطلبات التوجيه 

 واالرشاد في ظل العولمة
االرشاد ومشكالت 
 الطفولة والمراهقة

متطلبات التوجيه واالرشاد في 
 ظل العولمة

االرشاد ومشكالت الطفولة 
 والمراهقة

 

  1مدور مدرج / د.أ 1رابحي مدرج / د.أ 23ق / ...... د 6رابحي ق / د.أ   18ق / .......  د  

الثالثاء 
          

          

األربعاء 
     قضايا تربوية راهنة   المقاوالتية  

     (عن بعد)بن ققة / د.أ   (عن بعد)باشا / د  

الخميس 
        لغة انجليزية  

        عن بعد..........   



 جامعة محمد خٌضر بسكرة 
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دلٌلة خٌنش                                    رئٌس القسم/ د:                                  نائب رئٌس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة ثانٌة ماستر ارشاد للسداسً 
 -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 
 ارشاد الموهوبين ارشاد الموهوبين   البحث التويقي  البحث التويقي   

بن تركي مدرج / د.أ   
1 

 1حنصالي ق / د 1حنصالي مدرج / د   18ق ......  

االحد 
 االرشاد االسري      

بناء وتكييف االختبارات 
 والروائز

 االرشاد االسري 

 1سايحيمدرج / د.أ  1ساعد مدرج / د.أ 29ق ......       

االثنين 
 

بناء وتكييف 
االختبارات 

 والروائز
 

االرشاد ومشكالت 
 الطفولة والمراهقة

متطلبات التوجيه 
واالرشاد في ظل 

 العولمة
  

متطلبات التوجيه واالرشاد 
 في ظل العولمة

االرشاد ومشكالت الطفولة 
 والمراهقة

 

  1مدور مدرج / د.أ 1رابحي مدرج / د.أ   5ق  27ق ........   28ق .......  

الثالثاء 
          

          

األربعاء 
     قضايا تربوية راهنة   المقاوالتية  

     (عن بعد)بن ققة / د.أ   (عن بعد)باشا / د  

الخميس 
        لغة انجليزية  

        عن بعد..........   


