
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 واالنسانية العلوم االجتماعية كلية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالث جدول توقيت السداس ي 

 22إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: ثانية ماستر 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
بناء وتكييف االختبارات 

)محاضرة( النفسية والتربوية 

 00ق

 االختبارات وتكييف بناء 03ق  التوثيقي البحث 

 03ق( أم) والتربوية النفسية

 التوجيه متطلبات   

 العوملة ظل في واإلرشاد

 03ق( أم)

 االثنين
متطلبات التوجيه واإلرشاد  

)محاضرة( في ظل العوملة 

 00ق

)محاضرة(  إرشاد املوهوبين

 00ق

إلرشاد ومشكالت ا 

 الطفولة واملراهقة 

 59)أم( ق

)أم(  إرشاد املوهوبين

 03ق

 

 الثالثاء
 00ق لغة أنجليزية أ/ مزايني

 فرنسية

)محاضرة( البحث التوثيقي  

 00ق

اإلرشاد ومشكالت 

 الطفولة واملراهقة 

 00)محاضرة( ق

   

 األربعاء
)محاضرة(  اإلرشاد األسري   

 00ق

)أم(  اإلرشاد األسري 

 00ق

   

 

 اإللكترونية املنصة  عبر الطالب يتلقاها فرنسية لغة و انجليزية لغة)   األجنبية اللغات(+ املقاوالتية+   تربوية قضايا) األفقية و االستكشافية للمواد بالنسبة:  مالحظة

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 واالنسانية االجتماعيةالعلوم  كلية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالث جدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: ثانية ماستر 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
بناء وتكييف االختبارات 

النفسية والتربوية 

 00)محاضرة( ق

  البحث التوثيقي   

 03ق

 وتكييف بناء

 النفسية االختبارات

 03ق( أم) والتربوية

 التوجيه متطلبات

 ظل في واإلرشاد

 03ق( أم) العوملة

 

 االثنين
متطلبات التوجيه واإلرشاد في  

 00)محاضرة( قظل العوملة 

إلرشاد ومشكالت ا 00)محاضرة( ق إرشاد املوهوبين

 الطفولة واملراهقة 

 03)أم( ق

)أم(  إرشاد املوهوبين

 03ق

  

 الثالثاء
 00قلغة أنجليزية 

 00قفرنسية 

اإلرشاد ومشكالت  00)محاضرة( قالبحث التوثيقي  

 الطفولة واملراهقة 

 00)محاضرة( ق

   

 األربعاء
     00)محاضرة( ق اإلرشاد األسري  00)أم( ق اإلرشاد األسري  

 

 يتلقاها الطالب عبر  املنصة اإللكترونيةو لغة فرنسية  (+ اللغات األجنبية  ) لغة انجليزية+ املقاوالتية) قضايا تربوية  مالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية و األفقية

 

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 واالنسانية العلوم االجتماعية كلية

 قسم العلوم االجتماعية

 0202/0200 الثالث جدول توقيت السداس ي 

 20إرشاد وتوجيه                                              فوج رقم: ثانية ماستر 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
بناء وتكييف االختبارات 

)محاضرة( النفسية والتربوية 

 00ق

 االختبارات وتكييف بناء  03ق  البحث التوثيقي  

( أم) والتربوية النفسية

 03ق

 التوجيه متطلبات 

 العوملة ظل في واإلرشاد

 03ق( أم)

 االثنين
متطلبات التوجيه واإلرشاد  

)محاضرة( في ظل العوملة 

 00ق

)محاضرة(  إرشاد املوهوبين

 00ق

)أم(  إرشاد املوهوبين

 03ق

إلرشاد ومشكالت ا  

)أم(  الطفولة واملراهقة 

 03ق

 الثالثاء
 00قلغة أنجليزية أ/ 

 00قفرنسية 

)محاضرة( البحث التوثيقي  

 00ق

اإلرشاد ومشكالت 

 الطفولة واملراهقة 

 00)محاضرة( ق

   

 األربعاء
)محاضرة(  اإلرشاد األسري   

 00ق

   00)أم( ق اإلرشاد األسري  

 

 يتلقاها الطالب عبر  املنصة اإللكترونيةو لغة فرنسية  (+ اللغات األجنبية  ) لغة انجليزية+ املقاوالتية) قضايا تربوية  مالحظة : بالنسبة للمواد االستكشافية و األفقية


