جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

اﻷحد

10:0008:30

11:3010:00

13:0011:30

14:3013:00

16:0014:30

ابستمولوجيا التربية
أد .بن ديدة
)محاضرة( ق 35
ابستمولوجيا التربية
أ.د بن ديدة ف  1ق 35
علنفس النمو أ.بطواف ف02
ق 32
ابستمولوجيا التربية
أ.د بن ديدة ف 02ق 35
علﻢ النفس النمو
أ بطواف ف 01ق 32
علﻢ النفس النمو
)محاضرة( أ .بطواف ق 32

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
استعمال الزمن للسنة الثانية علوم التربية )ل م د(
اﻻثنين

الثﻼثاء

القياس التربوي وبناء اﻻختبارات
المدرسية  1تطبيق ف 02
أ.بلهواري ق 35

القياس التربوي وبناء اﻻختبارات
المدرسية  ) 1محاضرة(

أ.بن سعيد محاضرة ق 36

مذاهب ونظريات تربوية معاصرة
أ .بن سعيد ف  / 01ق 36

اﻷربعاء

أ.بلهواري ق 35

القياس التربوي وبناء اﻻختبارات
لغة اجنبية أ .محدادي ف  02ق 37
المدرسية  1أ.بلهواري ف 01ق 35

مذاهب ونظريات تربوية معاصرة

السنة الجامعية 2018 -2017
]السداسي الثالث[

طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة
أ.حلوش ف 02ق 35
لغة اجنبية أ .محدادي ف  01ق 37

طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة
أ.حلوش ف 01ق 35

تقنيات البحث التربوي 01
أ.خطيب ف  02ق 35
علﻢ النفس التربوي 01
أ .عتو ف  01ق 38
تقنيات البحث التربوي 01
) محاضرة(
أ /خطيب  -ق 35
تقنيات البحث التربوي 01
أ.خطيب ف  01ق 35
علﻢ النفس التربوي 01
أ.خلوفي ف  / 02ق 33

علﻢ النفس التربوي 1
مذاهب ونظريات تربوية معاصرة طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة
) محاضرة( أ .خلوفي المدرج 06
أ.حلوش )محاضرة ( ق 35
أ.بن سعيد ف 02تطبيق ق 36

عدل يوم 2017/10/ 01

ع /رئيس القسﻢ:

الخميس

جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

اﻷحد

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
استعمال الزمن للسنة الثالثة علﻢ النفس التربوي )ل م د(
اﻻثنين

10:0008:30

منهجية وتقنيات البحث
دة.متاجر
)محاضرة( ق 37

لغة اجنبية أ .بن زرﻗة
ف  02ق39

11:3010:00

منهجية وتقنيات البحث
أ .طالبي ف  02ق 34

جودة الحياة
دة.تلمساني
محاضرة ق 39

13:0011:30

منهجية وتقنيات البحث
أ .طالبي ف  01ق 34

14:3013:00

تكنولوجيا التربية
محاضرة
أ .طالبي ق 33

لغة اجنبية أ .بن زرﻗة
ف  01ق 39
الحكﻢ الرشيد واخﻼﻗيات
المهنة محاضرة
أ .دبار ق 34

السنة الجامعية 2018 -2017
]السداسي الخامس[

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

نظريات التعلﻢ 1
)محاضرة(
دة .الشيخ ق 34

التقويﻢ التربوي
)محاضرة(
د.حلوش ق 34

صعوبات التعلﻢ
)محاضرة(
أ.بن عيسى – ق 35

اﻻحصاء التطبيقي
أ.بلهواري ف 02ق 33

التقويﻢ التربوي
د.حلوش ف  02ق 34

نظريات التعلﻢ 1
دة .الشيخ ف  01ق 34

علﻢ النفس الطفل و المراهق
دة .عبد الرحيﻢ ف 01ق 36

اﻻحصاء التطبيقي
أ.بلهواري ف 01ق 33

علﻢ النفس الطفل و المراهق
د .عبد الرحيﻢ ف  02ق 36

نظريات التعلﻢ 1
دة .الشيخ ف 02ق 34

التقويﻢ التربوي
د.حلوش ف  01ق 34
علﻢ النفس الطفل والمراهق
) محاضرة(
دة .عبد الرحيﻢ ق 36

16:0014:30

عدل يوم 2017/10/ 10

ع /رئيس القسﻢ:

صعوبات التعلﻢ
ف  01ق 35
أ.بن عيسى
صعوبات التعلﻢ
ف  02ق 35
أ.بن عيسى

جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

السبت

اﻷحد

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
استعمال زمن السداسي اﻻول ماستر

السنة الجامعية 2018- 2017
ماستر 01علﻢ النفس التربوي

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻻتصال محاضرة
دة .متاجر ق 38

العمليات المعرفية في
المواﻗف التربوية محاضرة
فيزازي ق 27

– 10:00
11:30

القياس النفسي و التربوي
د .حبال محاضرة ق 40

لغة انجليزية
تطبيق ا.دبار ق 30

العمليات المعرفية في
المواﻗف التربوية تطبيق
فيزازي ق 27

– 11:30
13:00

الدافعية والتعلﻢ والمشروع
الشخصي د.حلوش
محاضرة 23

القياس النفسي و التربوي
د .حبال تطبيق ق 38

التسيير في التربية
أ.لهباب محاضرة 40

نظﻢ التعليﻢ والتكوين
أ.بن سعيد تطبيق 40

– 13:00
14:30

الدافعية والتعلﻢ والمشروع
الشخصي
د .حلوش تطبيق 25

المحددات المحيطية للفعل
التربوي أ .خلوفي
تطبيق 34

نظﻢ التعليﻢ والتكوين
أ.بن سعيد محاضرة 40

– 08:30
10:00

اﻷربعاء

منهجية البحث في علﻢ النفس
التربوي
محاضرة أ .دﻻل 30

المحددات المحيطية للفعل
التربوي أ.خلوفي
محاضرة 34

– 14:30
16:00

اخر تعديل يوم 2017/10/ 10

الخميس

ع /رئيس القسﻢ:

منهجية البحث في علﻢ النفس
التربوي
تطبيق أ .دﻻل 33

