
 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
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 التوقيت

          

ء
عا

رب
أل
 ا

 

    نظريات اإلرشاد 

 1و التوجيه 

 محاضرة

أ/ منصوري عبد 

 الحق

4s 

نظريات اإلرشاد و 

 التوجيه

 تطبيق

أ/ منصوري عبد 

 الحق

4s 

   التوجيه المهني

 و المدرسي

 محاضرة

 أ/ صالح نعيمة

s4 

4 

التوجيه المهني 

 و المدرسي

 تطبيق

 أ/ صالح نعيمة

s4 

سيكواوجية ذوي  

اإلحتياجات 

 الخاصة

 محاضرة

 أ/غريب العربي 

4s 

سيكواوجية ذوي 

اإلحتياجات 

 الخاصة

 تطبيق

 أ/غريب العربي 

4s 

بناء البرنامج 

 اإلرشادية 

 محاضرة

أ/ مرياح 

 ف.ز

4s 

بناء البرنامج 

 اإلرشادية 

 تطبيق

 أ/مرياح ف.ز

4s 

 

س
مي

خ
ال

 

منهجية و تقنيات 

 البحث 

 محاضرة 

 أ/ حشالفي أحمد

4s 

و           منهجية

 تقنيات البحث 

 تطبيق

 أ/ حشالفي أحمد

4s 

 إحصاء

 تطبيق تطبيقي

أ/ بلقوميدي 

 عباس

4s 

       

 رئيس القسم
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 لتوقيتا

          



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

  
  
ت

سب
ال

 

  

   أخالقيات المهنية   

 أ/ غياث حياة

 محاضرة 

بعد دروس عن   

on line  

 تكنولوجيا التربية 

                  محاضرة

مرياح ف.ز  /أ  

 دروس عن بعد

On line 

 جودة الحياة  

أ/                محاضرة

 تليوين حبيب

 دروس عن بعد

On line 

    لغة أجنبية 

           محاضرة 

 أ/ مكي أحمد

 دروس عن بعد

on line 

  

 

 

حد
أل
ا

 

          

 

 

 رئيس القسم
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 التوقيت

 

          

ء
ل
بع

ألر
ا

 

   1التعليم المكيف  

            محاضرة

 أ/ نعيمة صالح

14s 

التعليم المكيف 

تطبيق            1

 أ/ نعيمة صالح

14s 

اضطرابات   

الجهازالعصبي                              

أ/                                     محاضرة

 بلعرج

s14 

اضطرابات  

                             العصبيالجها ز 

  تطبيق                       أ/ أ/بلعرج

s14 

التربية الخاصة  

محاضرة1  

 أ/شارف.ج

s14 

 1التربية الخاصة

 تطبيق

 أ/شارف.ج

s14 

النفس  علم

المرضي للطفل 

والمراهق 

 محاضرة

 أ/ بوزعكة

14s 

النفس  علم

المرضي للطفل 

والمراهق 

 تطبيق

 أ/ بوزعكة

14s 

 



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

س
مي

خ
ال

 

منهجية تقنيات 

البحث التربوي 

محاضرة        أ/ 

غريب العربي 

3s 

منهجية تقنيات 

البحث التربوي 

تطبيق           

أ/ غريب 

 3sالعربي 

 إحصاء تطبيقي 

تطبيق              أ/ 

 بلقوميدي عباس

1A 

       

 

 رئيس القسم
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 التوقيت

          

ت
سب

ال
 

  

 تكنولوجيا التربية  

 محاضرة

 أ/مرياح ف.ز

 دروس عن بعد

On line 

 لغة أجنبية

        محاضرة

 أ/ مكي أحمد

 دروس عن بعد

On line 

 جودة الحياة  

 محاضرة

 أ/ تليوين حبيب 

 دروس عن بعد

On line 

أخالقيات المهنية 

 أ/ غياث حياة

 محاضرة

دروس عن بعد   

on line 

 

   



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

حد
أل
ا

 

          

 

 

 رئيس القسم
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 التوقيت

 

          

ء
عا

رب
أل
ا

 

  

التقويم التربوي     

 أ/ محمد عبد العزيز

 محاضرة 

2 A 

التقويم التربوي     

 أ/ محمد عبد العزيز

  تطبيق

2 A 

  1نظريات التعلم 

محاضرة                            أ/ 

 ياسين أمينة

 A2 

  1نظريات التعلم 

تطبيق                            أ/ 

أمينةياسين   

 A2 

 صعوبات التعلم  

       محاضرة 

 أ/ بدرة حورية

2 A 

 صعوبات التعلم 

تطبيق            

 أ/ بدرة حورية

2 A 

منهجية و 

 تقنيات البحث

   محاضرة    

 أ/ جفال مريم

2 A 

منهجية و 

 تقنيات البحث

تطبيق       أ/ 

 جفال مريم

2 A 

 



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

س
مي

خ
ال

 

 

إدارة الصف 

محاضرة           أ/ 

 2هللا محمد  رريب

A 

 

 إدارة الصف 

تطبيق              أ/ 

 2رريب هللا محمد 

A 

 إحصاء تطبيقي 

 تطبيق

أ/ بلقوميدي  

 عباس

2 A 

       

 

 رئيس القسم
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 التوقيت

          

ت
سب

ال
 

  

    لغة أجنبية     

                             أ/ مكي أحمد

عد بدروس عن 

                        on line  

جودة الحياة     

محاضرة           

 أ/ تليوين حبيب  

 دروس عن بعد

on line  

تكنولوجيا التربية    

أ/ مرياح ف.ز 

   محاضرة   

 دروس عن بعد

on line 

أخالقيات المهنية 

محاضرة        

أ/غياث حياة    

 دروس عن بعد

on line  

   



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

حد
أل
ا

 

          

 رئيس القسم
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 التوقيت

          

ت
سب

ال
 

 

أساليب التوجيه  و  

أ/   ارشادالتربوي 

سواغ مختارية 

 محاضرة 

 1 A 

أساليب التوجيه  و 

       ارشادالتربوي 

أ/ سواغ مختارية 

  تطبيق 

1 A 

                     تحليل العملية

التعلمية التعليمية  

أ/    أ/                                   

  جفال مريم

1محاضرة     A             محاضرة   

      A1 

 تحليل العملية

أ/                      التعلميةالتعليمية 

 جفال مريم

  تطبيق 

A1 

التوجيه و اإلرشاد  

أ/         المدرسي 

 ياسين أمينة

 محاضرة 

1 A 

التوجيه و اإلرشاد 

             المدرسي 

  ياسين أمينةأ/ 

 1              تطبيق

A 

   



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

حد
أل
ا

   

التكفل بذوي 

صعوبات التعلم 

محاضرة         أ/ 

 مرياح ف.ز

1 A 

التكفل بذوي 

صعوبات التعلم 

تطبيق            أ/ 

 مرياح ف.ز

1 A 

منهجية البحث 

و     في اإلرشاد 

التوجيه        أ/ 

غريب العربي 

        محاضرة 

1 A 

منهجية البحث 

     في اإلرشاد 

و التوجيه        

أ/ غريب العربي 

 1         تطبيق 

A 

المعالجة االحصائية  

للبيانات التربوية  

أ/ بلقوميدي عباس 

 A1  محاضرة      

المعالجة االحصائية 

للبيانات التربوية           

أ/ بلقوميدي عباس        

 A1      تطبيق      

   

 

 رئيس القسم
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 التوقيت

          

ن
ني

إلث
ا

 

 

هندسة التكوين     

 ا/ عبد العزيز محمد                    

 محاضرة

 دروس عن بعد

On line 

المعلوماتية و التعليم 

 أ/ عبد العزيز محمد 

 محاضرة

 دروس عن بعد

On line 

اللغة اإلنجليزية       

أ/ تليون حبيب 

 محاضرة 

 دروس عن بعد

On line 

    



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

          

 رئيس القسم
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 التوقيت

           

ن
ني

إلث
ا

 

مذاهب و نظريات 

تربوية    

محاضرة        أ/ 

ياسين أمينة 

304 

مذاهب و نظريات 

 تربوية    تطبيق 

أ/               1ف 

 ياسين أمينة 

  3  S 

 علم النفس التربوي

محاضرة                             أ/حورية 

 بدرة 

304  

التربوي تطبيقعلم    

   نصورأ/ بوقصارة م

           1ف

S1             

 

 

 

 

علم  التربوي تطبيق  

نصورأ/ بوقصارة .م   

2ف  

S  1  

التربوي    النفس علم

أ/           تطبيق         

 نصوربوقصار ..م

 3ف

1 S 

طرق و استراتيجية 

      التدريس الحديثة           

محاضرة             أ/ 

 304قمراوي محمد 

طرق و استراتيجية 

        التدريس الحديثة           

 1فتطبيق 

             أ/ قمراوي محمد       

1 S 

طرق و 

استراتيجية 

    التدريس الحديثة         

 2فتطبيق      ا 

 أ/ قمراوي محمد 

1 S 

 

          3ف   2ف 

 صالح نعيمة  /أ

S2   

 القياس التربوي و بناء           االختبارات 

أ/                                 2تطبيق فاالختبارات 

أحمد حشالفي  

S2 

القياس التربوي و بناء           االختبارات  

أ/                                  3تطبيق ف اتاالختبار

أحمد حشالفي  

S2 

  



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 

  
  

  
  
  

 

 

طرق و 

استراتيجية 

         التدريس الحديثة        

           3تطبيق ف

 أ/ قمراوي محمد 

S1 

 التربية ابستولوجيا

أ/       محاضرة     

 عريبة .محمود  

304   

 التربية ابستولوجيا

         1تطبيق ف

 أ/ عريبة .محمود  

  S2 

 ابستولوجياالتربية

أ/            2تطبيق ف

 عريبة .محمود  

S2 

 ابستولوجياالتربية 

           3فتطبيق   

 أ/ عريبة .محمود  

S2 

منهجية البحث التربوي  

محاضرة                 أ/ 

 بلقوميدي عباس

304 

منهجية البحث 

أ/ تطبيق      التربوي

بلقوميدي عباس     

     304 

البحث منهجية 

التربوي تطبيق       

1أ/مكي أحمد ف  

 S2 مكي أحمد 2ف 

هامل منصور 3ف  

S  3 

    القياس التربوي

و بناء االختبارات 

1المدرسية   

محاضرة           

أ/ حشالفي أحمد 

304 

 

 

 رئيس القسم
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 التوقيت

          

ت
سب

ال
   

علم النفس النمو     

 أ/محاضرة                                      أ/ 

دروس                                    غياث حياة

              عن بعد

On line 

لغة أجنبية           أ/ 

مكي أحمد     دروس 

 عن بعد 

On line 

      

حد
أل
ا

 

          

 رئيس القسم



 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
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 التوقيت

          

ت
سب

ال
 

 

      االرشاد األسري  

أ/ حورية بدرة 

 304محاضرة 

االرشاد  األسري 

 تطبيق 

أ/ حورية بدرة 

304  

 اإلرشاد و متطلبات

 الطفولة و المراهقة

 أ/ منصوري عبد الحق

   304محاضرة 

  متطلبات التوجيه

و ظل      و االرشاد في ظل         

                     محاضرة  العولمة 

 أ/ صالح نعيمة

 304  

و و             متطلبات التوجيه  

العولمة                         االرشاد في ظل 

تطبيق   

 أ/ صالح نعيمة

304 

الموهوبين  ارشاد

ا/          محاضرة     

 شارف جميلة 

304 

 ارشاد الموهوبين 

تطبيق           أ/ 

 304شارف جميلة 

  

  
حد

أل
ا

 

البحث التوثيقي 

أ/        محاضرة 

هاشمي أحمد 

304 

البحث التوثيقي 

تطبيق         أ/ 

هاشمي أحمد 

304 

بناء و تكييف 

االختبارات و الروائز 

 النفسية و التربوية

أ/               محاضرة 

      قمراوي محمد

304 

بناء و تكييف 

االختبارات و 

الروائز النفسية و 

 التربوية

أ/    تطبيق 

قمراوي محمد 

304 

      

 

 رئيس القسم
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 قسم علوم التربية 
 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

أحمد بن محمد 2 وهران جامعة  

االجتماعية كليةالعلوم  

التربية علوم قسم  
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 التوقيت

          

ن
ني

إلث
ا

 

 

المقاولتية   

ا/                                         محاضرة  

 دروس عن بعد

On line 

 قضايا تربوية راهنة

قمراوي محمدأ/   

 محاضرة

 دروس عن بعد

On line 

أ/      اللغة اإلنجليزية     

 منصوري عبد الحق

 محاضرة 

 دروس عن بعد

On line 

    

ء
ثا

ال
لث

ا
 

          

 رئيس القسم

 


