
قسم  علوم التربیة             

.2022/2023رزنامة االمتحانات الجزئیة  األولى السنة الثانیة علوم التربیة 

                                                                                                                

10.00  - 11.00    09.00 10.00 –  سا  التوقیت
منھجیة البحث التربوي                     

طیبي. رضوان/ أ
 القیاس التربوي و بناء االختبارات

      المدرسیة
  أ/ حشالفي أحمد

االحد 
08/01/2023

      طرق واستراتیجیات التدریس
  أ/رریب هللا. محمد

       علم النفس التربوي
 أ/ بدرة حوریة

االثنین
09/01/2023

علم النفس النمو                           
أ/ لصقع حسنیة

          مذاھب ونظریات علم النفس التربوي
أ/ یاسین أمینة

الثالثاء
10/01/2023

أبستمولوجیا التربیة 
أ/ خطیب زولیخة

األربعاء
11/01/2023

 304تجرى االمتحانات في القاعات : المدرج 

A1-A2:    القاعة

S1-S2-S3-S4-S5  القاعة  : 



قسم علوم التربیة

2023 / 2022رزنامة االمتحانات الجزئیة األولى للسنة الثالثة إرشاد وتوجیھ 

                   التوقیت
الیوم

12:00             -            13:00 13:00              -               14:00 

              التوجیھ المھني والمدرسي08/01/2023األحد 
   أ. صالح نعیمة

منھجیة وتقنیات البحث             
   أ. موسي محمد

سیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاصة    09/01/2023 اإلثنین
أ.غریب العربي     

بناء البرامج اإلرشادیة             
ا.مریاح فاطمة الزھراء    

 تطبیقي                        إحصاء10/01/2023الثالثاء 
 عباسا.بلقومیدي     

نظریات االرشاد و التوجیھ 
  أ- دالي ابراھیم

جودة الحیاة 11/01/2023األربعاء 
  أ- تلیوین

تكنولوجیا التربیة   
 أ- مریاح فاطمة الزھراء

أخالقیات المھنة                     14/01/2023السبت 
كلثوم عائشة    أ. صافي 

 A1 تجرى كل االمتحانات في القاعة



قسم علوم التربیة

 

.2022/2023رزنامة االمتحانات الجزئیة  األولى السنة الثالثة لیسانس تربیة خاصة 

                    

14 سا الى 13من  13سا  الى سا12من  التوقیت/
 الیوم 

اضطرابات الجھاز العصبي                               
 أ/ لصقع حسنیة

      1التربیة الخاصة 
/ شارف جمیلةأ

األحد 
08/01/202

3
منھجیة و تقنیات البحث التربوي                           

أ/ جفال مریم
التعلم المكیف  

أ/ صالح نعیمة  
اإلثنین

09/01/202
3

علم النفس المرضي للطفل و المراھق                   
أ/ جفال مریم 

إحصاء
   أ/ بلقومیدي عباس

الثالثاء 
10/01/202

3
تكنولوجیا التربیة 
أ- مریاح فاطمة الزھراء 

جودة الحیاة 
أ.تلوین حبیب 

االربعاء
11/01/202

3
أخالقیات المھنة

أ- صافي كلثوم   
السبت

14/01/202



3

A2  تجرى كل االمتحانات في القاعة  

قسم علوم التربیة

.2022/2023رزنامة االمتحانات الجزئیة األولى السنة الثالثة لیسانس علم النفس التربوي 

                                        

سا14سا-13 سا13سا-12 التوقیت
            صعوبات التعلم

  أ/ بدرة حوریة
      التقویم التربوي

أ/ كریمة كروش   
08/01/2023األحد 

        إدارة الصف
   أ/ رریب هللا محمد

          نظریات التعلم 
   أ/ یاسین أمینة

09/01/2023االثنین 

    منھجیة و تقنیات البحث
 أ/ عبلة محرز

المعالجة اإلحصائیة
أ/ بلقومیدي عباس

 10/01/2023الثالثاء 

تكنولوجیا التربیة
أ/ فاطمة مریاح

جودة الحیاة
أ/ حبیب تلیوین

 11/01/2023األربعاء 



أخالقیات المھنة
أ/ كلثوم صافي

 14/01/2023السبت 

   

                                                                                                                   رئیس القسم304تجرى كل االمتحانات في مدرج   

قسم علوم التربیة

 

.2022/2023رزنامة االمتحانات الجزئیة  األولى السنة األولى ماستر  تربیة خاصة

سا14سا-13 سا13سا-12 التوقیت
منھجیة البحث النفسي و التربوي                   

أ/ كراس الھواري 
سیكولوجیة ذوي االحتیاجات 

الخاصة
أ/ كراس الھواري 

األحد 
08/01/2023

تقنیات التشخیص و الكشف عن ذوي 
االحتیاجات الخاصة

أ/ زروالي لطیفة 
اإلضطرابات السلوكیة و طرق 

عالجھا أ. زروالي لطیفة

اإلثنین
09/01/2023

صعوبات التعلم
أ/ شارف جمیلة

االضطرابات الشفویة
أ/ غیاث حیاة

الثالثاء 
10/01 /2023



علم النفس النمو لذوي اإلحتیاجات الخاصة 
أ.غیات حیاة

إحصاء
أ/ بلقومید عباس

االربعاء
11/01/2023

S1القاعة

قسم علوم التربیة

2023 / 2022رزنامة االمتحانات الجزئیة األولى للسنة األولى ماستر إرشاد وتوجیھ 

                   التوقیت
الیوم

سا 14:00             -              سا  13:00سا 13:00          -             سا  12:00

           التعلمالتكفل بذوي صعوبات 8/01/2023األحد 
 منصورأ.ھامل   

   والتوجیھمنھجیة البحت في اإلرشاد 
  العربيغریب.أ   

تحلیل العملیة التعلیمیة التعلمیة         9/01/2023 اإلثنین
  أ.ھامل منصور  

التوجیھ واإلرشاد المدرسي         
      أ.یاسین امینة

أسالیب التوجیھ واإلرشاد المدرسي  10/01/2023الثالثاء 
  الرحمانيبراھیمأ.    

ھندسة التكوین                      
 عقیلةعلیمأ.     

المعلوماتیة والتعلیم عن بعد                        المعالجة اإلحصائیة11/01/2023األربعاء 



   أ.مریاح فاطمة الزھراء عباسا.بلقومیدي      

S2تجرى كل االمتحانات بالقاعة 

قسم علوم التربیة

.2022/2023رزنامة االمتحانات الجزئیة األولى السنة األولى ماستر علم النفس التربوي 

                               

سا14سا-13 سا13سا-12 التوقیت

علم النفس التربوي في الریاضة
د/ براھیم الرحماني فاطمة

منھجیة البحث في علم النفس التربوي
د/قویدر خیرة

08/01/2023األحد

نظم التعلیم و التكوین
أ/ علیم عقیلة

القیاس النفسي
أ/ قورارة سماعین

09/01/2023االثنین 

المحددات المحیطیة للفعل التربوي 
أ/ غیاث حیاة

الدافعیة و التعلم و المشروع الشخصي 
أ/ بوقصارة منصور

10/01/2023الثالثاء



العملیات المعرفیة في المواقف التربویة 
د/ براھیم الرحماني فاطمة

االتصال 
أ رریب هللا محمد

11/01/2023األربعاء

                                              رئیس القسم                                                               S3  لقاعة ا

قسم علوم التربیة

 

.2022/2023رزنامة االمتحانات الجزئیة اآلولى  السنة الثانیة ماستر  تربیة خاصة  

سا11سا-10 سا10سا-09 التوقیت
إرشاد و توجیھ ذوي االحتیاجات الخاصة و 

أسرھم
/ حوریة بدرة   أ

الجھاز العصبي المركزي و 
            االضطرابات العصبیة

أ/ لصقع   

األحد 
08/01/202

3
التكیف و الدماج المدرسي و المھني لذوي 

                         االحتیاجات الخاصة 
بلعزوق سمیة/    أ

مناھج البحث في التربیة الخاصة    
أ/ جفال مریم

اإلثنین
09/01/202

3
تنمیة و تعدیل السلوك لذوي االحتیاجات 

الخاصة        
اإلضطرابات المعرفیة و    

عالجھا
الثالثاء 

10/01/202



أ/ بوقصارة منصور      أ.لصقع 
                           

3 

المقاوالتیة
 أ.علیم 

القیاس التربوي
 .تلیوینأ 

االربعاء
11/01/202

3

S6  القاعة

قسم علوم التربیة

2023 / 2022رزنامة االمتحانات الجزئیة األولى للسنة الثانیة ماستر إرشاد وتوجیھ 

                   التوقیت
الیوم

سا 11:00              -              سا 10:00سا 10:00          -             سا  09:00

اإلرشاد و مشكالت الطفولة و المراھقة   8/01/2023األحد 
  أ. محرز عبلة

اإلرشاد األسري             
     أ.حوریة بدرة

متطلبات التوجیھ واإلرشاد              9/01/2023 اإلثنین
   ا.صالح نعیمة

إرشاد الموھوبین              
  ا.شارف جمیلة

قضایا تربویة راھنة                                       لمقاوالتیةا10/01/2023الثالثاء 



     أ.صافي كلثوم عائشة عقیلةعلیمأ.      
                    البحث ألتوثیقي11/01/2023األربعاء 

أ.منصوري نفیسة        
بناء وتكییف االختبارات والروائز النفسیة 

ا.بلعزوق سمیة    

S7تجرى كل االمتحانات بالقاعة 


