حامعت حياللي ليابغ -ظيذي بلعباط –
كليت العلوم إلاوعاهيت و الاحخماعيت

الجمهوسيت الجضائشيت الذًموكشاطيت الشعبيت
وصاسة الخعليم العالي و البحث العلمي
كعم العلوم الاحخماعيت

حذول امخحاهاث الاظخذساك العذاس ي الخامغ  /العادط – العىت الثالثت – علم الاحخماع
من ًوم الخميغ  01حويليت إلى ًوم الثالثاء  00حويليت 2021
اليوم
يوم الخميس  01جويلية 2021

يوم االحد  00جويلية 2021

يوم الثالثاء  00جويلية 2021

الخوكيت
 03:80 - 03:80سا
 00:00 - 00:00سا
 00:00 - 08:00سا
 03:80 - 00:80سا
03:80
00:00
08:00
00:80
03:00

  03:80سا  00:00سا  00:00سا  03:80سا 00:00 -سا

 00:80 - 00:80سا
 00:80 - 00:80سا

امللياط
علم احخماع املؤظعاث 01
ظوظيولوحيا الشابط الاحخماعي01
علم احخماع املؤظعاث 02
ظوظيولوحيا الشابط الاحخماعي02

ألاظخار املششف
د .فكشووي صاوي
د .لبعيربلعباط
د .فكشووي صاوي
د .لبعيربلعباط

الىظشياث املعاصشة في علج
الذساظاث املؤظعت في علم إلاج
علم احخماع املخاطش
املششوع الشخص ي و املنهي
ملخلى الخذسيب على البحث الاج

د .فكشووي صاوي
د .ظليماوي ظليمان
أ.د كذوس ي دمحم
د .ظليماوي ظليمان
د .بوعىاوي بشاهيم

جحليل املعطياث الاحخماعيت
علج وكضاًا الوطن العشبي

تنبيه هام :

مكان احشاء الامخحان

ق 20

د .اوطالب وعيمت
د .لبعيربلعباط
حرر بتاريخ  62 :جوان 6262

-

احترام إحشاءاث الوكاًت الصحيت

-

الالتزام بخعليماث و جوحيهاث أعوان الامن و ألاظاجزة الحشاط - .اظهاسوثيلت الهويت ( بطاكت الطالب  /شهادة حسجيل  +بطاكت الخعشيف الوطىيت

 -اسجذاء الكمامت  ،الخباعذ الجعذي.

حامعت حياللي ليابغ -ظيذي بلعباط –
كليت العلوم إلاوعاهيت و الاحخماعيت

الجمهوسيت الجضائشيت الذًموكشاطيت الشعبيت
وصاسة الخعليم العالي و البحث العلمي
كعم العلوم الاحخماعيت

حذول امخحاهاث الاظخذساك العذاس ي الثالث  /الشابع – العىت الثاهيت – علم الاحخماع
من ًوم الثالثاء  00حويليت إلى ًوم الخميغ  00حويليت 2021
اليوم
يوم الثالثاء  00جويلية 2021

يوم االربعاء  00جويلية 2021

يوم الخميس  00جويلية 2021

الخوكيت
 03:80 - 03:80سا
 00:00 - 00:00سا
08:00
00:80
03:80
00:00
08:00
00:80

  00:00سا  03:80سا  03:80سا  00:00سا  00:00سا 03:80 -سا

امللياط
الىظشياث الحذًثت 01
ميادًن علم الاحخماع
الىظشياث الحذًثت 02
الحشكاث الاحخماعيت
مىهجيت البحث في علم الاحخماع1
املشكالث الاحخماعيت
مىهجيت البحث في علم الاحخماع2
العمل الاحخماعي

 00:00 - 00:00سا

الخغيرالاحخماعي 01

 03:80 - 00:80سا

الخغيرالاحخماعي 02

تنبيه هام :
-

احترام إحشاءاث الوكاًت الصحيت

-

الالتزام بخعليماث و جوحيهاث أعوان الامن و ألاظاجزة الحشاط.

ألاظخار املششف
أد .كذوس ي دمحم
د .ظليماوي ظليمان
د  .فكشووي صاوي
د .ظليماوي ظليمان
د .لبعيربلعباط
د .ظهالي دمحم
د .لبعيربلعباط
د ظهالي دمحم

مكان احشاء الامخحان

ق 20

د  .بليفت ميلود
د  .بليفت ميلود
حرر بتاريخ  62:جوان 6262

 اسجذاء الكمامت  ،الخباعذ الجعذي.-اظهاسوثيلت الهويت ( بطاكت الطالب  /شهادة حسجيل  +بطاكت الخعشيف الوطىيت

حامعت حياللي ليابغ -ظيذي بلعباط –
كليت العلوم إلاوعاهيت و الاحخماعيت

الجمهوسيت الجضائشيت الذًموكشاطيت الشعبيت
وصاسة الخعليم العالي و البحث العلمي
كعم العلوم الاحخماعيت

حذول امخحاهاث الاظخذساك العذاس ي الاول  /الثاوي – العىت ألاولى – ماظترعلم الاحخماع التربيت
من ًوم الثالثاء  00حويليت إلى ًوم الخميغ  00حويليت 2021
اليوم
يوم الثالثاء  00جويلية 2021

يوم االربعاء  00جويلية 2021

الخوكيت
 03:80 - 03:80سا
 00:00 - 00:00سا
 00:00 - 08:00سا
 03:80 - 00:80سا
  03:80سا  00:00سا  00:00سا 03:80 -سا

التربيت امللاسهت
جاسيخ الفكشالتربوي
ظوظيولوحيا إلاخفاق املذسس ي
ظوظيولوحيا املؤظعت
إلاحصاء التربوي 1

د .اوطالب وعيمت

 00:00 - 00:00سا
 03:80 - 00:80سا

الىظشياث العوظيولوحيت للتربيت 1
إلاحصاء التربوي 2

د .بهيف عبذ الحميذ
د .اوطالب وعيمت

 00:00 - 08:00سا

الىظشياث العوظيولوحيت للتربيت 2

أ .بهيف عبذ الحميذ
حرر بتاريخ  62 :جوان 6262

03:80
00:00
08:00
00:80

 03:80 - 03:80سا
يوم الخميس  00جويلية 2021

امللياط
مىهجيت البحث التربوي 01
فلعفت التربيت 01
مىهجيت البحث التربوي 02
فلعفت التربيت 02

ألاظخار املششف
د .فكشووي صاوي
أ .صيذي لويضة
د .بللىادًل هوسة
أ .صيذي لويضة
د  .فكشووي صاوي
أ.دالي ًوظف عثمان
د .سحوي عائشت
أ .بهيف عبذ الحميذ

مكان احشاء الامخحان

تنبيه هام :
-

احترام إحشاءاث الوكاًت الصحيت

-

الالتزام بخعليماث و جوحيهاث أعوان الامن و ألاظاجزة الحشاط.

 اسجذاء الكمامت  ،الخباعذ الجعذي. -اظهاسوثيلت الهويت ( بطاكت الطالب  /شهادة حسجيل  +بطاكت الخعشيف الوطىيت

اللاعت

20

S

حامعت حياللي ليابغ -ظيذي بلعباط –
كليت العلوم إلاوعاهيت و الاحخماعيت

الجمهوسيت الجضائشيت الذًموكشاطيت الشعبيت
وصاسة الخعليم العالي و البحث العلمي
كعم العلوم الاحخماعيت

حذول امخحاهاث الاظخذساك العذاس ي الاول  /الثاوي – العىت ألاولى – ماظترعلم الاحخماع جىظيم
من ًوم الثالثاء  00حويليت إلى ًوم الخميغ  00حويليت 2021
اليوم
يوم الثالثاء  00جويلية 2021

يوم االربعاء  00جويلية 2021

يوم الخميس  00جويلية 2021

الخوكيت
 03:80 - 03:80سا
 00:00 - 00:00سا
 00:00 - 08:00سا
 03:80 - 00:80سا

امللياط
هظشياث الخىظيم
مىهجيت و جلىياث البحث
ظوظيولوحيا الحشكاث العماليت
الليادة و الاجصال املؤظعاحي

ألاظخار املششف
د.بلعجال فوصيت
د .ملذم صاسة
د .لبعيربلعباط
د .ظهالي دمحم

  03:80سا  00:00سا  00:00سا 03:80 -سا

علم الىفغ الاحخماعي للعمل
جىميت املواسد البششيت
ظوظيولوحيا املخاطشالصىاعيت
مىهجيت و جلىياث

د .بن ظيذي احمذ
أ.بن عيس ى
أ.د كذوس ي دمحم
د  .ظليماوي ظليمان

 03:80 - 03:80سا

مذخل لعج الخىظيم

د.بوعىاوي بشاهيم

 00:00 - 00:00سا
 00:00 - 08:00سا

إلاحصاء الوصفي 1
الخىظيم الحذًث للمؤظعت

 03:80 - 00:80سا

إلاحصاء الوصفي 2

03:80
00:00
08:00
00:80

تنبيه هام :
-

احترام إحشاءاث الوكاًت الصحيت

-

الالتزام بخعليماث و جوحيهاث أعوان الامن و ألاظاجزة الحشاط.

مكان احشاء الامخحان

اللاعت

20

أ .شعذو عبذ الكشيم
د .بوعىاوي إبشاهيم
ب .شعذو عبذ الكشيم
حرر بتاريخ  62 :جوان 6262

 اسجذاء الكمامت  ،الخباعذ الجعذي. -اظهاسوثيلت الهويت ( بطاكت الطالب  /شهادة حسجيل  +بطاكت الخعشيف الوطىيت

S

