
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالثجدول توقيت السداس ي 

 22وتوجيه                                              فوج رقم: إرشاد الثانية الشعبة: علوم التربية                                                     السنة: 

 األيام
20.22 – 20.22 20.22 – 22.22 22.22- 22.22 22.22 – 20.22 20.22- 20.22 20.22 – 20.22 20.22 – 20.22 

 األحد
 طرق و استراتيجيات التدريس  

 00محاضرة ق

محاضرة  علم نفس التربوي 

 7مدرج 

 

 علم النفس التربوي   

 00ق –تطبيق 

 

 االثنين
 ابستموبوجيا التربية 

 7مدرج –محاضرة محاضرة 

  -ابستمولوجيا التربية 

 تطبيق

 00ق

طرق و استراتيجيات  

 00التدريس ق

  

 الثالثاء
القياس التربوي و بناء 

 7مدرج االختبارات محاضرة 

 نهجية البحث التربوي م

 7مدرج  محاضرة 

القياس التربوي و بناء 

 00تطبيق ق - االختبارات

منهجية البحث  تطبيق   

 00ق

   

 األربعاء
 مذاهب و نظريات تربوية  

 00ق محاضرة 

مذاهب و نظريات 

 00ق –تطبيق  تربوية 

   

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةالمواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية +   (علم نفس النمومالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) 

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالثجدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: الثانية الشعبة: علوم التربية                                                     السنة: 

 األيام
20.22 – 20.22 20.22 – 22.22 22.22- 22.22 22.22 – 20.22 20.22- 20.22 20.22 – 20.22 20.22 – 

20.22 

 األحد
 طرق و استراتيجيات التدريس  

 00محاضرة ق

محاضرة  علم نفس التربوي 

 7مدرج 

 

 علم النفس التربوي 

أ /  00ق –تطبيق 

 فوطية

  

 

 

 االثنين
 ابستموبوجيا التربية 

 7مدرج –محاضرة محاضرة 

طرق و استراتيجيات 

 00التدريس ق

  -ابستمولوجيا التربية 

 تطبيق

 00ق

   

 الثالثاء
القياس التربوي و بناء 

 7مدرج  االختبارات محاضرة 

 نهجية البحث التربوي م

 7مدرج  محاضرة 

بناء القياس التربوي و   

 00تطبيق ق االختبارات

منهجية البحث  

 00تطبيق   ق

 

 األربعاء
 مذاهب و نظريات تربوية  

 00ق –تطبيق 

 مذاهب و نظريات تربوية

 00ق محاضرة 

 

 

   

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةالمواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية +   (علم نفس النمومالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالثجدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: الثانية الشعبة: علوم التربية                                                     السنة: 

 األيام
20.22 – 20.22 20.22 – 22.22 22.22- 22.22 22.22 – 20.22 20.22- 20.22 20.22 – 20.22 20.22 – 20.22 

 األحد
 طرق و استراتيجيات التدريس  

 00محاضرة ق

محاضرة  علم نفس التربوي 

 7مدرج

 

 علم النفس التربوي   

 00ق –تطبيق 

 

 االثنين
 ابستموبوجيا التربية 

 7مدرج –محاضرة محاضرة 

  

 

ابستمولوجيا التربية 

 تطبيق  -

 00ق

طرق و استراتيجيات 

 00التدريس ق

 

 الثالثاء
القياس التربوي و بناء 

 7مدرج  االختبارات محاضرة 

 نهجية البحث التربوي م

 7مدرج  محاضرة 

القياس التربوي و   

 بناء االختبارات

 00تطبيق ق

منهجية البحث  تطبيق   

 00ق

 

 األربعاء
 مذاهب و نظريات تربوية  

 00ق محاضرة 

مذاهب و نظريات 

 00ق –تطبيق  تربوية 

   

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةالمواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية +   (علم نفس النمومالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) 

 



 مليانةجامعة الجياللي بونعامة بخميس 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالثجدول توقيت السداس ي 

 20:إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم الثانية الشعبة: علوم التربية                                                     السنة: 

 األيام
20.22 – 20.22 20.22 – 22.22 22.22- 22.22 22.22 – 20.22 20.22- 20.22 20.22 – 20.22 20.22 – 20.22 

 األحد
 طرق و استراتيجيات التدريس  

 48محاضرة ق

 

محاضرة  علم نفس التربوي 

 7مدرج 

 

   

 

 علم النفس التربوي 

 00ق –تطبيق 

 االثنين
 ابستموبوجيا التربية 

 7مدرج   –محاضرة محاضرة 

  

 

طرق و استراتيجيات 

 00التدريس ق

  -بستمولوجيا التربية ا

 تطبيق

 00ق

 

 الثالثاء
القياس التربوي و بناء 

 7مدرج  االختبارات محاضرة 

 نهجية البحث التربوي م

 7مدرج محاضرة 

     

 األربعاء
منهجية البحث  تطبيق    

 00ق

 مذاهب و نظريات تربوية

 00ق محاضرة 

القياس التربوي و 
 بناء االختبارات

 00تطبيق ق

 

مذاهب و نظريات 

ق –تطبيق  تربوية 

00 

  

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةالمواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية +   (علم نفس النمومالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) 



 بونعامة بخميس مليانةجامعة الجياللي 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالثجدول توقيت السداس ي 

 20فوج رقم:       إرشاد وتوجيه                                        الثانية الشعبة: علوم التربية                                                     السنة: 

 األيام
20.22 – 20.22 20.22 – 22.22 22.22- 22.22 22.22 – 20.22 20.22- 20.22 20.22 – 20.22 20.22 – 20.22 

 األحد
 طرق و استراتيجيات التدريس  

 00محاضرة ق

محاضرة  علم نفس التربوي 

 7مدرج 

 

مذاهب و نظريات 

 00ق –تطبيق  تربوية 

منهجية البحث  

 00تطبيق   ق

 

 

 

 االثنين
 ابستموبوجيا التربية 

 7مدرج –محاضرة محاضرة 

 علم النفس التربوي  

 00ق –تطبيق 

  -ابستمولوجيا التربية  

 تطبيق

 00ق

 

 الثالثاء
القياس التربوي و بناء 

 7مدرج  االختبارات محاضرة 

 نهجية البحث التربوي م

 7مدرج محاضرة 

     

 األربعاء
طرق و استراتيجيات التدريس  

 00ق

 مذاهب و نظريات تربوية

 00ق محاضرة 

القياس التربوي و 
 االختباراتبناء 

 00تطبيق ق

 

   

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةالمواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية +   (علم نفس النمومالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) 

 


