
             الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –الطاھر  موالي  جامعة الدكتور
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  االجتماعیةقسم العلوم 

 

 استعمال الزمن  المتحان  السداسي الثاني السنة األولى علوم اجتماعیة

 

  .3ك-2ك-1ك-9-8-7-6-5-4-3-2-1 :القاعة

 

 

 

 

 

 

سالمقیا   التوقیت 

)داعي.أ(تاریخ الجزائر الثقافي    9:00 – 10:30   األحد 
15/05/2016 

)بشیرة.أ(  مدخل إلى الدیموغرافیا    اإلثنین 12:30 – 11:00 
16/05/2016 

15:30 – 14:00 )نبار.أ(  مدخل إلى علم التربیة   الثالثاء 
17/05/2016 

)بن یمینة.أ(  مدارس و مناھج  9:00 – 10:30   اءاألربع 
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)وارف.أ(مدخل إلى مجتمع المعلومات   
 

11:00 – 12:30   األحد 
22/05/2016  

)حسن عالي.أ(مجاالت العلوم االجتماعیة  14:00 – 15:30   اإلثنین 
23/05/2016  

 الثالثاء 10:30 – 09:00 )آیت یحي.أ(مدخل إلى االرطوفونیا  
24/05/2016 



 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة   
 
 

   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  .سعیدة –الطاھر موالي  جامعة الدكتور

  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة
  قسم العلوم االجتماعیة

 

 استعمال الزمن المتحان السداسي الرابع للسنة الثانیة علوم التربیة

 

8-7-6-5:القاعة  

 

 

  التوقیت المقیاس

  األحد  12:30 – 11:00 )صوالحیة.أ(  تربیة مقارنة
15/05/2016 

  االثنین 15:30 – 14:00 )عینو.أ(تعلیمیة المواد
16/05/2016 

  الثالثاء 10:30 – 9:00 )محصر.أ(إرشاد وتوجیھ
17/05/2016 

  األربعاء 12:30 – 11:00 )جعیجع.أ(التربیة العالجیة
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)العالم.أ( القیاس وبناء اإلختبارات  
  

  األحد 15:30 – 14:00
22/05/2016  

)جعیجع.أ( علم النفس التربوي  
  

  االثنین 10:30 – 9:00
23/05/2016  

  الثالثاء 12:30 – 11:00  )بن معاشو.أ( منھجیة البحث
24/05/2016  

)أغامیر.أ(لغة أجنبیة  9:00 – 10:30 ألربعاءا   
25/05/2016  



 الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –الطاھر  جامعة الدكتور   موالي
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  قسم العلوم االجتماعیة

 

 استعمال الزمن المتحان السداسي الرابع للسنة الثانیة علم النفس

 

4-3-2-1: القاعة  

 

  التوقیت المقیاس

)بن دربال.أ( مدخل إلى علم النفس المرضي  11:00 – 12:30   األحد 
15/05/2016 

)كریم.أ(علم النفس العمل والتنظیم  14:00 – 15:30   االثنین 
16/05/2016 

)عثماني. أ(بناء اإلختبارات  9:00 – 10:30   الثالثاء 
17/05/2016 

)بوحفص.أ(علم النفس المدرسي  11:00 – 12:30   األربعاء 
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)بن عبد المؤمن.أ(علم النفس النمو  14:00 – 15:30   األحد 
22/05/2016  

)بن دھنون.أ(علم النفس اإلجتماعي   9:00 – 10:30   االثنین 
23/05/2016  

12:30 – 11:00  )بكري.أ(المنھجیة   الثالثاء 
24/05/2016  

)بوكلخة.أ(لغة أجنبیة  09:00 – 10:30   
 األربعاء

25/05/2016  
)بن جلول.أ( تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال  

 
 

11:00 –12:30   



 

 
 الجزائریة الدیمقراطیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  .سعیدة –جامعة الدكتور   موالي الطاھر 

  ماعیة و اإلنسانیةكلیة العلوم االجت
  قسم العلوم االجتماعیة

 

 استعمال الزمن المتحان السداسي الرابع للسنة الثانیة علم اإلجتماع

 

1ك:القاعة  

 

  التوقیت المقیاس

)حسن عالي.أ(الحركات اإلجتماعیة  11:00 – 12:30   األحد 
15/05/2016 

)بومعالي.أ(التغییر اإلجتماعي  14:00 – 15:30   االثنین 
16/05/2016 

)بورحلة.أ(جتماع الفنعلم اإل  9:00 – 10:30   الثالثاء 
17/05/2016 

)بلحاجي.أ(النظریات السیسیولوجیة  11:00 – 12:30   األربعاء 
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)بومعالي.أ(إحصاء استداللي  14:00 – 15:30   األحد 
22/05/2016  

)رزایقیة.أ(العمل اإلجتماعي  9:00 – 10:30   االثنین 
23/05/2016  

12:30 – 11:00  )بشیرة.أ(منھجیة   الثالثاء 
24/05/2016  

)كیاس.أ(لغة أجنبیة  09:00 – 10:30  األربعاء 
25/05/2016  



 

 
 

 الجزائریة الدیمقراطیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –جامعة الدكتور   موالي الطاھر 
  ة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیةكلی

  قسم العلوم االجتماعیة

 

 استعمال الزمن المتحان السداسي الرابع للسنة الثانیة فلسفة

2ك :القاعة  
 
 

  التوقیت المقیاس

)سنوسي.أ(فلسفة یھودیة  11:00 – 12:30   األحد 
15/05/2016 

)بلعز.أ(منھجیة  14:00 – 15:30   االثنین 
16/05/2016 

)حفیان.أ(فلسفة إسالمیة  9:00 – 10:30   الثالثاء 
17/05/2016 

)كفیف.أ(المنطق الرمزي  11:00 – 12:30   األربعاء 
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)آیت.أ(نصوص أجنبیة  14:00 – 15:30   األحد 
22/05/2016  

)حفیان.أ(علم الكالم  9:00 – 10:30   االثنین 
23/05/2016  

12:30 – 11:00  )دكار.أ(فلسفة التأویل   ثالثاءال 
24/05/2016  

)عفیان.أ(فلسفة مسیحیة  09:00 – 10:30  األربعاء 
25/05/2016  

 



 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة   
 
 

   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  .سعیدة –الطاھر موالي  جامعة الدكتور

  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة
  قسم العلوم االجتماعیة

 

 استعمال الزمن المتحان السداسي السادس للسنة الثالثة علوم التربیة

 

6-5-4:القاعة  

 

 

 

 

 

 

  التوقیت المقیاس

15:30 – 14:00 )عینو.أ(استراتیجیة التعلم   األحد 
15/05/2016 

10:30 – 9:00 )صوالحیة.أ(المنظومة التربویة   االثنین 
16/05/2016 

12:30 – 11:00 )خالدي.أ( اإلیدیولوجیة في البرامج   الثالثاء 
17/05/2016 

15:30 – 14:00 )ورغي.أ(تكوین المكونین   األربعاء 
18/05/2016 

  سالخمی  
19/05/2016  

  األحد 10:30 – 9:00  )أغامیر.أ(لغة أجنبیة
22/05/2016  



 الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –الطاھر  جامعة الدكتور   موالي
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  قسم العلوم االجتماعیة

 

 استعمال الزمن المتحان السداسي السادس للسنة الثالثة علم النفس

 

 

 

  التوقیت المقیاس

)عریس.أ(ات النفسیةالعالج  14:00 – 15:30   األحد 
15/05/2016 

)بولقدام.أ(علم اإلجرام  9:00 – 10:30   االثنین 
16/05/2016 

12:30 – 11:00  )توھامي.أ(منھجیة البحث   الثالثاء 
17/05/2016 

)جدوي.أ(علم األدویة  14:00 – 15:30   األربعاء 
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)آیت یحي.أ(اضطرابات اللغة  9:00 – 10:30   األحد 
22/05/2016  

)بوكلخة.أ(لغة أجنبیة  11:00 – 12:30   االثنین 
23/05/2016  

  )ن دھنونب.أ(تقریر تربص
  
  

 

14:00 – 15:30  
  

 الثالثاء
24/05/2016  

  

 

3-2-1: القاعة  

 



 
 
 
 

                 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –جامعة الدكتور   موالي الطاھر 
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  قسم العلوم االجتماعیة

 

  استعمال الزمن المتحان السداسي السادس للسنة الثالثة علم اإلجتماع

 

  التوقیت المقیاس

)حسن عالي.أ(السیاسة والدولة  14:00 – 15:30   األحد 
15/05/2016 

)زرقة.أ(عالم الریف والحضر  9:00 – 10:30   االثنین 
16/05/2016 

)بشیرة.أ(الثقافة والتغییر  11:00 – 12:30   الثالثاء 
17/05/2016 

)نابتي.أ(العائلة والقرابة  14:00 – 15:30   األربعاء 
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)قدوري.أ(أنتروبولوجیا المغرب  9:00 – 10:30   األحد 
22/05/2016  

)رزایقیة.أ(الخدمة اإلجتماعیة  11:00 – 12:30   االثنین 
23/05/2016  

  
  

    

  

  

  
  

  1ك:القاعة



 
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة الدیمقراطیة  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  .سعیدة –جامعة الدكتور   موالي الطاھر 

  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة
  قسم العلوم االجتماعیة

 

 استعمال الزمن المتحان السداسي السادس للسنة الثالثة فلسفة

 
 

3ك – 2ك:القاعة  

  

  التوقیت المقیاس

)دوبةبن .أ(فلسفة وسیطیة  14:00 – 15:30   األحد 
15/05/2016 

)كفیف.أ(إبستمولوجیة  9:00 – 10:30   االثنین 
16/05/2016 

)كفیف.أ(فلسفة مقارنة  11:00 – 12:30   الثالثاء 
17/05/2016 

)بن یمینة.أ(فلسفة اللغة  14:00 – 15:30   األربعاء 
18/05/2016 

  الخمیس  
19/05/2016  

)آیت.أ(فلسفة التاریخ  9:00 – 10:30    
  األحد

22/05/2016  
)3ق ك - 9ق ( )آیت.أ(نصوص أجنبیة  14:00 – 15:30  

12:30 – 11:00  )دكار.أ(فلسفة اإللتزام   االثنین 
23/05/2016  

)3ق ك -9ق )(عفیان.أ(فلسفة معاصرة  11:00 – 12:30   الثالثاء 
24/05/2016  



 


