
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 الثالثة علوم التربيةموجه لطلبة السنة  سادسالاستعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي 

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ

 السبت
06/07/2019 

 د.صوالحية صالح النظام التربوي الجزائري 08:30-10:00

 أ.شقرون سمير لغة أجنبية 14:30-16:00
 األحد

07/07/2019 10:30-12:00 
مبادئ ونظريات اإلرشاد 

 د.خالدي أحمد والتوجيه

 االثنين
 د.عينو عبد اهلل صعوبات التعلم 12:30-14:00 08/07/2019

 الثالثاء
 د.جغوبي االخضر التربية البيئية 14:30-16:00 09/07/2019

 األربعاء
 د.شويطر خيرة التكيف المدرسي والمهني 08:30-10:00 10/07/2019

 الخميس
11/07/2019 

 أ.د شريفي علي التقويم التربوي 08:30-10:00

 د.خالدي أحمد المخدرات والمجتمع 14:30-16:00

 

 24-23-22-21-20 قاعة االمتحان:

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 الثالثة علم النفسموجه لطلبة السنة  السادس استعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ

 السبت
06/07/2019 

08:30-10:00 
العالجات السلوكية 

 د.بولقدام سميرة والمعرفية

 حاجأ.حسين ال لغة أجنبية 14:30-16:00

 األحد
07/07/2019 10:30-12:00 

العالج ذو المنحنى 
 د.عريس نصر الدين اإلنساني

 االثنين
08/07/2019 12:30-14:00 

العالجات ذات المنحنى 
 د.توهامي سفيان التحليلي

 الثالثاء
 المخدرات والمجتمع 14:30-16:00 09/07/2019

د.بن مصطفى عبد 
 الكريم

 األربعاء
 د.جدوي زهية العالج النسقي 08:30-10:00 10/07/2019

 الخميس
 د.جدوي زهية علم النفس األدوية 08:30-10:00 11/07/2019

 

 19-18-17-16-12 قاعة االمتحان:

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 الثالثة فلسفةموجه لطلبة السنة  السادساستعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي 

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ

 السبت
06/07/2019 

 د.شادلي هواري فلسفة العلوم 08:30-10:00

 أ.عابد نورة لغة أجنبية 14:30-16:00

 األحد
 د.بوشنافة سحابة  فلسفة الجمال 10:30-12:00 07/07/2019

 االثنين
 د.ين يمينة محمد كريم مناهج فلسفية معاصرة 12:30-14:00 08/07/2019

 الثالثاء
 أ.د حفيان محمد فكر عربي معاصر 14:30-16:00 09/07/2019

 األربعاء
الفلسفة ومبادئ حقوق  08:30-10:00 10/07/2019

 اإلنسان
 د.دكار محمد أمين

 الخميس
11/07/2019 

 أ.د موسى عبد اهلل الفلسفة واليومي 08:30-10:00

 د.سنوسي فضيلة تعليمية الفلسفة  14:30-16:00

 

 14قاعة االمتحان: 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سعيدة الدكتور موالي طاهر

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 الثالثةعلم االجتماعموجه لطلبة السنة  السادساستعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي 

 أستاذ المادة المادة التوقيت التاريخ

 السبت
06/07/2019 

08:30-10:00 
علم  اجتماع قضايا 

 دليلةد.زرقة  الوطن العربي

 أ.عرابي رشيد لغة أجنبية 14:30-16:00

 األحد
 د.حسن عالي علم اجتماع المؤسسات  10:30-12:00 07/07/2019

 االثنين
 د.بومعالي رشيد سوسيولوجيا الهجرة 12:30-14:00 08/07/2019

 الثالثاء
 د.قدوري عبد الكريم علم اجتماع المخاطر 14:30-16:00 09/07/2019

 األربعاء
10/07/2019 08:30-10:00 

سوسيولوجيا الرابط 
 د.نابتي علي االجتماعي

 الخميس
 أ.رزايقية حليمة المخدرات والمجتمع 08:30-10:00 11/07/2019

 

 بن نحى زكرياء قاعة االمتحان: 
 


