جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن-كلية العلوم االجتماعية –شعبة االرطوفونيا
جدول الدراسة الـمكيف للسنة الثانية ماسرت ارطوفونيا )السداسي الثالث( السنة اجلامعية

األحد

 23.82سا  23.82سا

 23.82سا  22.82سا

 22.82سا  22.82سا

 22.82سا  20.82سا

االرشاد االسري

االرشاد االسري

اعادة التأهيل املعريف للتواصل

اعادة التأهيل املعريف للتواصل

بن جنار-حماضرة

بن جنار-حماضرة

بوزاد-حماضرة

بوزاد-حماضرة

0202/0202

 20.82سا  28.82سا

 28.82سا  23.82سا

االثنني
الثالثاء

بوزاد-حماضرة

بوزاد-تطبيق

تواتي -حماضرة

تواتي-تطبيق

بن جنار-حماضرة

بن جنار-تطبيق

صعوبات تعلم اللغة املكتوبة

صعوبات تعلم اللغة املكتوبة

منهجية اعداد املذكرة

اجنليزية8

الـمقاوالتية

معروف-حماضرة

معروف-حماضرة

تواتي -حماضرة

لصواني

راجعي

الدراسات النقدية للمصادر يف

صعوبات تعلم اللغة املكتوبة

صعوبات تعلم اللغة املكتوبة

اعادة التأهيل النفسي عصيب للغة

اعادة التأهيل النفسي عصيب للغة

االرطوفونيا-وطواط-حماضرة

معروف-حماضرة

معروف-تطبيق

بن العيفاوي-حماضرة

بن العيفاوي-حماضرة

اعادة التأهيل النفسي عصيب للغة

اعادة التأهيل النفسي عصيب للغة

القياس وبناء االختبارات

القياس وبناء االختبارات

القياس وبناء االختبارات

بن العيفاوي-حماضرة

بن العيفاوي-تطبيق

بلكرد-حماضرة

بلكرد-حماضرة

بلكرد-تطبيق

األربعاء

اعادة التأهيل املعريف للتواصل

اعادة التأهيل املعريف للتواصل

منهجية اعداد املذكرة

منهجية اعداد املذكرة

االرشاد االسري

االرشاد االسري

اخلميس

مالحظة :كل احلصص جترى يف القاعة  .02بداية من  22جانفي 0202

رئيس الشعبة

جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن-كلية العلوم االجتماعية –شعبة االرطوفونيا
جدول الدراسة الـمكيف للسنة الثالثة لسانس ارطوفونيا )السداسي اخلامس( السنة اجلامعية

0202/0202

األحــد
االثنني
الثالثاء

 23.82سا  23.82سا

 23.82سا  22.82سا

 22.82سا  22.82سا

 22.82سا  20.82سا

احلبسة وأساليب التكفل

احلبسة وأساليب التكفل

أساليب الفحص والتشخيص

أساليب الفحص والتشخيص

حولة -حماضرة

حولة-حماضرة

قويدري -حماضرة

قويدري-تطبيق

االعاقة السمعية

االعاقة السمعية

احلبسة وأساليب التكفل

احلبسة وأساليب التكفل

عمراني-حماضرة

عمراني-حماضرة

حولة -حماضرة

حولة-تطبيق

االعاقة السمعية

االعاقة السمعية

عمراني-حماضرة

عمراني -تطبيق

 20.82سا  28.82سا

اضطرابات اللغة الشفهية وأساليب التكفل اضطرابات اللغة الشفهية وأساليب التكفل

اجنليزية

األربعاء
اخلميس

معروف-حماضرة

معروف -حماضرة

لصواني -تطبيق

احلكم الراشد واخالقيات املهنة

اضطرابات الصوت

صعوبات التعلم

معروف-حماضرة

معروف-حماضرة

بلعربي-حماضرة

برابح-حماضرة

برابح-حماضرة

اضطرابات الصوت

اضطرابات الصوت

اضطرابات الصوت

اللسانيات العربية واضطرابات اللغة

برابح-حماضرة

برابح-حماضرة

برابح-تطبيق

ين محو-حماضرة

اضطرابات اللغة الشفهية وأساليب التكفل اضطرابات اللغة الشفهية وأساليب التكفل

مالحظة :كل احلصص جترى يف القاعة  .30بداية من  22جانفي 0202

رئيس الشعبة

