
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200  الخامسجدول توقيت السداس ي 

 22إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: الثالثةالشعبة: 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
سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 7مدرج  )محاضرة(الخاصة 

بناء البرامج اإلرشادية 

 7مدرج  )محاضرة(  

 االحتياجات ذوي  سيكولوجية

 00أم( ق) الخاصة

بناء البرامج اإلرشادية 

 03ق )أم(

   

 االثنين
 القياس النفس ي والتربوي 

 7مدرج  )محاضرة(  

 والتربوي  النفس ي القياس

 00ق( أم)

 اإلرشاد و الصحة النفسية

 7مدرج    ( محاضرة)

منهجية و تقنيات 

  -( محاضرة)البحث 

 7مدرج 

 وتقنيات منهجية

 03البحث )أم(ق

  

 الثالثاء
النفسية  والصحة اإلرشاد 

 03)أم( ق

     03ق )أم(تطبيقي إحصاء

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (التشريع المدرسي +  مالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) تكنولوجية التربية

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةنفس الشيء مع المواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية 

 

 

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200  الخامسجدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: الثالثةالشعبة: 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
سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 7مدرج  )محاضرة(الخاصة 

بناء البرامج اإلرشادية 

 7مدرج )محاضرة(  

 ناء البرامج اإلرشاديةب

 39ق)أم( 

 ذوي  سيكولوجية

أم( ) الخاصة االحتياجات

 00ق

   

 االثنين
 القياس النفس ي والتربوي 

 7مدرج  )محاضرة(  

البحث  وتقنيات منهجية

 03ق )أم(

 اإلرشاد و الصحة النفسية

 7مدرج    ( محاضرة)

منهجية و تقنيات البحث 

 7مدرج  ( محاضرة)

 النفس ي القياس

 00ق( أم) والتربوي 

  

 الثالثاء
النفسية  والصحة اإلرشاد

 39)أم( ق

      35ق )أم(تطبيقي إحصاء

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (التشريع المدرسي +  مالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) تكنولوجية التربية

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةنفس الشيء مع المواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية 

 

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200  الخامسجدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: الثالثةالشعبة: 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
سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 7مدرج  )محاضرة(الخاصة 

بناء البرامج اإلرشادية 

 7مدرج )محاضرة( 

 ذوي  سيكولوجية  

 االحتياجات

 00أم( ق) الخاصة

بناء البرامج اإلرشادية 

 03ق )أم( 

 

 االثنين
 القياس النفس ي والتربوي 

 7مدرج  )محاضرة(  

 اإلرشاد و الصحة النفسية 

 7مدرج    ( محاضرة)

منهجية و تقنيات البحث 

 7مدرج     ( محاضرة)

 والتربوي  النفس ي القياس 

 00ق( أم)

 وتقنيات منهجية

 35 البحث )أم(ق

 الثالثاء
 والصحة اإلرشاد   35ق )أم(تطبيقي إحصاء

 03النفسية )أم( ق

   

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (التشريع المدرسي +  مالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) تكنولوجية التربية

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةنفس الشيء مع المواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية 

 

 

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200  الخامسجدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: الثالثةالشعبة: 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
سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 7مدرج  )محاضرة(الخاصة 

بناء البرامج اإلرشادية 

 7مدرج )محاضرة(  

بناء البرامج اإلرشادية   

 03ق)أم( 

 االحتياجات ذوي  سيكولوجية

 00أم( ق) الخاصة

 

 االثنين
 القياس النفس ي والتربوي 

 7مدرج  )محاضرة(  

 اإلرشاد و الصحة النفسية 

 7مدرج    ( محاضرة)

منهجية و تقنيات 

( محاضرة)البحث 

 7مدرج 

البحث  وتقنيات منهجية 

 03)أم(ق

 النفس ي القياس

 00ق (أم) والتربوي 

 الثالثاء
النفسية  والصحة اإلرشاد  

 00 )أم( ق

 )أم(طبيقي إحصاء

 00ق 

   

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (التشريع المدرسي +  مالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) تكنولوجية التربية

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةنفس الشيء مع المواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية 

 

 

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200  الخامسجدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: الثالثةالشعبة: 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
سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 7مدرج  )محاضرة(الخاصة 

بناء البرامج اإلرشادية 

 7مدرج  )محاضرة(  

 ذوي  سيكولوجية  

 الخاصة االحتياجات

 00أم( ق)

بناء البرامج اإلرشادية 

 00ق )أم( 

 

 

 االثنين
 القياس النفس ي والتربوي 

 7مدرج  )محاضرة(  

 والتربوي  النفس ي القياس

 00ق (أم)

 النفسية اإلرشاد و الصحة

 7مدرج    ( محاضرة)

منهجية و تقنيات البحث 

 7مدرج  ( محاضرة)

   

 الثالثاء
النفسية  والصحة اإلرشاد 

 03)أم( ق

البحث  وتقنيات منهجية

 03)أم(ق

 )أم(تطبيقي إحصاء 

 03ق

  

 

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (التشريع المدرسي +  مالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية  ) تكنولوجية التربية

 يتلقاها الطالب عبر المنصة اإللكترونية (و اإلنجليزيةنفس الشيء مع المواد األفقية ) لغات أجنبية ، فرنسية 

 

 


