
جامعة الجياللي بىنعامة بخميس مليانة 

كلية العلىم الاجتماعية و الانسانية 

 قسم العلىم الاجتماعية

 -2019/2020السداس ي الثالث -  السنة الثانية إرشاد و ثىجيهرزنامة الامتحانات الاستدراكية 

 

 
 القاعة 14:30-13:00 10:00-08:30   التوقيت    التاريخ          

 15/03/2020األحد 
منهجية البحث التربوي  

 لعزالي / أ 
القياس التربوي وبناء االختبارات  

  لعزالي/ أ 

 48ق

 

 16/03/2020االثنين
 مذاهب ونظريات تربوية حديثة 

 تبرينات/ أ 
علم نفس النمو 

 تيلوانت/ أ  

 17/03/2020الثالثاء 
ابستمولوجيا التربية  

 فوطية/ أ 
علم النفس التربوي  

 فوطية/ أ 

 18/03/2020األربعاء
طرق واستراتيجيات التدريس  

 بن عباس / أ 
 

 

.  دقيقة من بدء االمتحان30و ال يسمح له بالخروج إال بعد .  دقيقة من بدء االمتحان30 ال يسمح للطالب الدخول للقاعة بعد مرور : مالحظة

 

 



جامعة الجياللي بىنعامة بخميس مليانة 

كلية العلىم الاجتماعية و الانسانية 

 قسم العلىم الاجتماعية
 

 -2019/2020السداس ي الثالث -  ة إرشاد و ثىجيهلثالسنة الثارزنامة الامتحانات الاستدراكية 

 

 
 القاعة 14:30-13:00 10:00-08:30   التوقيت    التاريخ          

تكنولوجية التربية   15/03/2020األحد 
 بناي/ أ 

 والصحة النفسية  اإلرشاد
   زرقي/ أ 

 38ق

 

 16/03/2020االثنين
 اإلرشاديةناء البرامج ب

 مقدم  / أ 

منهجية وتقنيات البحث 
  أحمدي/ أ 

 17/03/2020الثالثاء 
الحكم الراشد  

 تبرينات/ أ 
التشريع المدرسي  

 مغراني/ أ 

 18/03/2020األربعاء
القياس النفسي والتربوي  

 لعزالي/ أ 
سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

 بن عباس/ أ 

 

.  دقيقة من بدء االمتحان30و ال يسمح له بالخروج إال بعد .  دقيقة من بدء االمتحان30 ال يسمح للطالب الدخول للقاعة بعد مرور : مالحظة

 

 



جامعة الجياللي بىنعامة بخميس مليانة 

كلية العلىم الاجتماعية و الانسانية 

 قسم العلىم الاجتماعية
 

 -2019/2020السداس ي الثالث -   إرشاد و ثىجيهأولى ماسترالسنة رزنامة الامتحانات الاستدراكية 

 

 
 القاعة 14:30-13:00 10:00-08:30   التوقيت    التاريخ          

 15/03/2020األحد 
 انًدرسي  واإلرشادانتىجيه 

 سيساَي/ أ 
انتكفم بذوي صعىبات انتعهى  

  يزكىٌ/ أ 

 39ق

 

 16/03/2020االثنين
هُدسة انتكىيٍ  

 فارس/ أ 
تحهيم انعًهية انتعهيًية  

 يقدو/ أ 

 17/03/2020الثالثاء 
 وانتىجيه واإلرشادأسانيب انتىجيه 

 صباح/  أ 
يُهجية انبحث  

 بىطبال/ أ 

 18/03/2020األربعاء
 نهبياَات اإلحصائيةانًعانجة 

 رحًىٌ/ أ 
انًعهىياتية وانتعهيى عٍ بعد  

  َاضز/ أ 

 

.  دقيقة من بدء االمتحان30و ال يسمح له بالخروج إال بعد .  دقيقة من بدء االمتحان30 ال يسمح للطالب الدخول للقاعة بعد مرور : مالحظة

 

 



جامعة الجياللي بىنعامة بخميس مليانة 

كلية العلىم الاجتماعية و الانسانية 

 قسم العلىم الاجتماعية
 

 -2019/2020السداس ي الثالث -  إرشاد و ثىجيهالثانية ماستر السنة رزنامة الامتحانات الاستدراكية 

 

 
 القاعة 14:30-13:00 10:00-08:30   التوقيت    التاريخ          

 15/03/2020األحد 
 سيساني/ قضايا تربوية  أ  بوحميدة/ اإلرشاد األسري  أ 

 

 36ق

 

 16/03/2020االثنين
اإلرشاد و مشكالت الطفولة والمراهقة  أ  بوحميدة/ المقاوالتية  أ 

 بوحميدة/ 

 17/03/2020الثالثاء 
متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل العولمة 

 بوطبال/ ا 
 بناء و تكييف االختبارات والروائز

 لحول/ النفسية والتربوية    أ 

 18/03/2020األربعاء
 البحث التوثيقي ناضر/ إرشاد الموهوبين  أ 

 عابد/  أ 

 

.  دقيقة من بدء االمتحان30و ال يسمح له بالخروج إال بعد .  دقيقة من بدء االمتحان30 ال يسمح للطالب الدخول للقاعة بعد مرور : مالحظة

 

 


