
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 التربيةالثانية علوم موجه لطلبة السنة  رابعالاستعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي 

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ
 السبت

 د.ورغي سيد أحمد التوجيه واإلرشاد التربوي القياس 12:30-14:00 06/07/2019

 األحد
07/07/2019 

 د.صواحية صالح التربية المقارنة 08:30-10:00

 د.عينو عبد اهلل تعليمية المواد 12:30-14:00
 االثنين

 د.العالم اعمر  القياس التربوي وبناء االختبارات 08:30-10:00 08/07/2019

 الثالثاء
09/07/2019 

 د.بن معاشو مهاجي منهجية البحث التربوي 08:30-10:00

 أ.شقرون سمير لغة أجنبية 12:30-14:00
 األربعاء

 د.نبار رقية علم النفس التربوي 12:30-14:00 10/07/2019

 الخميس
 د.طالحي هجيرة التربية العالجية والتعليم المكيف 12:30-14:00 11/07/2019

 

 24-23-22-21-20قاعة االمتحان: 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 الثانية علم النفسموجه لطلبة السنة  رابعالاستعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي 

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ
 السبت

 د.بوحفص طارق علم النفس المدرسي 12:30-14:00 06/07/2019

 األحد
07/07/2019 

 

 د.بن دربال مليكة علم النفس المرضي 08:30-10:00

 د.عثماني نعيمة بناء االختبارات 12:30-14:00

 االثنين
 علم النفس االجتماعي 08:30-10:00 08/07/2019

د.بن دهنون سامية 
 شيرين

 الثالثاء
09/07/2019 

 

علم النفس النمو والفروق  08:30-10:00
 الفردية

د.بن عبد المؤمن 
 هواري 

 الحاجأ.حسين  لغة أجنبية 12:30-14:00

 األربعاء
 د.لكحل مصطفى منهجية وتقنيات البحث 12:30-14:00 10/07/2019

 الخميس
 د.عيساوي أمينة علم النفس العمل والتنظيم 12:30-14:00 11/07/2019

 

 19-18-17-16-12قاعة االمتحان: 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 الثانية فلسفةموجه لطلبة السنة  رابعالاستعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي 

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ
 السبت

06/07/2019 12:30-14:00 
فلسفة التأويل في العصر 

 د.بلعز كريمة الوسيط

 األحد
07/07/2019 

 د.بلعز كريمة المنطق الرمزي 08:30-10:00

 د.سنوسي فضيلة فلسفة يهودية مسيحية 12:30-14:00

 االثنين
 د.بن بمينة محمد كريم منهجية البحث الفلسفي 08:30-10:00 08/07/2019

 الثالثاء
09/07/2019 

 د. دكار محمد امين فلسفة إسالمية 08:30-10:00

 أ.آيت احمد نور الدين لغة أجنبية 12:30-14:00
 األربعاء

 أ.د حفيان محمد الكالمعلم  12:30-14:00 10/07/2019

 الخميس
 أ.د موسى عبد اهلل فلسفة القيم 12:30-14:00 11/07/2019

 

 14قاعة االمتحان: 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 الثانية علم االجتماعموجه لطلبة السنة  رابعالاستعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي 

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ
 السبت

 د.حسن عالي الحركات االجتماعية 12:30-14:00 06/07/2019

 األحد
07/07/2019 

 

08:30-10:00 
منهجية البحث في علم 

 د.زرقة دليلة االجتماع

 د.زرقة دليلة علم النفس االجتماعي 12:30-14:00

 االثنين
 أ.بلحاجي محمد التغير االجتماعي 08:30-10:00 08/07/2019

 الثالثاء
09/07/2019 

 د.قدوري عبد الكريم علم اجتماع الفن 08:30-10:00

 أ.عرابي رشيد لغة أجنبية 12:30-14:00

 األربعاء
10/07/2019 12:30-14:00 

سوسيولوجية نظريات 
 د.بومعالي رشيد حديثة

 الخميس
 أ.رزايقية حليمة العمل االجتماعي 12:30-14:00 11/07/2019

 

 ءزكريا يبن نحقاعة االمتحان: 

 


