شعبة علوم التربية
االيام
السبت
2021/01/09
2021/01/16
2021/01/23
االحد
2021/01/10
2021/01/17
2021/01/24
االثنين
2021/01/11
2021/01/18
2021/01/25
الثالثاء
2021/01/12
2021/01/19
2021/01/26

التوزيع البيداغوجي املكيف 2021-2020
10:00-09:00

11:00 -10:00

12:00 -11:00

تكنولوجية التربية محاضرة /أ.بلخيراملدرج 1
الحكم الراشد وأخالقيات املهنة /محاضرة /ا.العربي يوسف املدرج1
منهجية وتقنيات البحث محاضرة /أ.مرنيز املدرج1
منهجية وتقنيات البحث االعمال املوجهة /أ.مرنيز املدرج1

السنة الثالثة علم النفس التربوي
13:30-12:30

ع = 50

14:30-13:30

علم نفس الطفل واملراهق

15:30-14:30

علم نفس الطفل واملراهق االعمال املوجهة  /ا.عمار املدرج1
صعوبات التعلم محاضرة /أ.بن عروم

املدرج1

صعوبات التعلم االعمال املوجهة /أ.بن عروم

التقويم التربوي االعمال املوجهة /أ.العبادية املدرج1

إدارة الصف االعمال املوجهة /أ .عباسة املدرج1
التربص امليداني

األربعاء
2021/01/13
2021/01/20
2021/01/27

امتحان مادة اإلحصاء التطبيقي  /ا.بلكرد املدرج10:00-09:00 /1

الخميس
2021/01/14

اللغة اإلنجليزية/ TD/أ ترخي
املدرج 12:00-10:30/ 1

الحكم الراشد وأخالقيات املهنة /محاضرة /ا.العربي يوسف املدرج1

امتحان اللغة اإلنجليزية  /ا.ترخي املدرج1

تكنولوجية التربية االعمال املوجهة /أ.بلخيراملدرج 1

2021/01/21
2021/01/28

اإلحصاء التطبيقي  / TDا.بلكرد
املدرج10:30-09:00 1
اإلحصاء التطبيقي  / TD/ا.بلكرد
املدرج10:30-09:00/ 1
اإلحصاء التطبيقي  / TDا.بلكرد املدرج1

امتحان مادة التشريع املدرس ي /أ.غبريني
10:00-09:00

املكتبة

املدرج1

التقويم التربوي محاضرة  /أ.العبادية املدرج1

اللغة اإلنجليزية / TDأ ترخي
املدرج 12:00-10:30 1

16:30-15:30

محاضرة /ا.عمار املدرج1

إدارة الصف محاضرة /أ.عباسة املدرج1

التربص امليداني

السداس ي االول

التشريع املدرس ي محاضرة /أ .غبريني املدرج1

املكتبة

املكتبة

املكتبة

امتحان الحكم الراشد وأخالقيات املهنة  /ا.العربي يوسف املدرج14:00-13:00 1

امتحان مادة تكنولوجية التربية
أ.بلخيراملدرج 1
13:30-12:30

امتحان منهجية وتقنيات البحث
ا.مرنيز /املدرج1
15:30-14:30

املكتبة

املكتبة

شعبة علوم التربية
االيام
السبت
2021/01/09
2021/01/16
2021/01/23
االحد
2021/01/10
2021/19/17
2021/01/24
االثنين
2021/01/11
2021/01/18
2021/01/25
الثالثاء
2021/01/12
2021/01/19
2021/01/26
األربعاء
2021/01/13
2021/01/20
2021/01/27

التوزيع البيداغوجي املكيف 2021-2020
10:00-09:00

11:00 -10:00

السنة الثانية ماستراالرشاد والتوجيه
14:30-13:30

13:30-12:30

15:30-14:30

ارشاد املوهوبين محاضرة  /أ .بوثليجة /املخبر

متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل العوملة محاضرة  /أ .بلخير /املخبر

ارشاد املوهوبين االعمال املوجهة  /أ .بوثليجة /املخبر

متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل العوملة االعمال املوجهة /ا .بلخير /املخبر

قضايا تربوية راهنة محاضرة  /ا .ممسكين /املخبر

بناء وتكييف الروائزواالختبارات النفسية-التربوية محاضرة  /مرنيز/املخبر

امتحان مادة املقاوالتية  /ا.غبريني/املخبر

بناء وتكييف الروائز واالختبارات النفسية-الرتبوية /االعمال املوجهة  /مرميز /املخرب

البحث التوثيقي

محاضرة  /أ.عباسة  /املخبر

البحث التوثيقي  /االعمال املوجهة / /أ.عباسة  /املخبر

العمل الشخص ي (املذكرة)
املكتبة
املقاوالتية
محاضرة  /أ .غبريني  /املخبر
10:30-09:00

12:00-10:30

امتحان قضايا تربوية راهنة محاضرة  /ا .ممسكين /املخبر

الخميس
2021/01/14
2021/01/21

امتحان اللغة اإلنجليزية  /ا.ترخي املدرج1

االرشاد االسري محاضرة  /ا .غسلي .املخبر
االرشاد االسري

االعمال املوجهة /أ .غسلي املخبر

العمل الشخص ي (املذكرة)
املكتبة

اللغة اإلنجليزية
/ TDأ ترخي /املخبر

اللغة اإلنجليزية / TDأ ترخي
املخبر 10:30-09:00

2021/01/28

12:00 -11:00

السداس ي األول

11:00-10:00

املقاوالتية /محاضرة  /أ .غبريني
املخبر 12:00-10:30
املكتبة

امتحان متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل العوملة /ا .بلخير /املخبر
11:00-10:00

االرشاد ومشكالت الطفولة واملراهقة /محاضرة  /ا .غسلي املخبر

16:30-15:30

العمل الشخص ي (املذكرة)
املكتبة
العمل الشخص ي (املذكرة)
املكتبة
العمل الشخص ي (املذكرة)
املكتبة

العمل الشخص ي (املذكرة)
املكتبة

االرشاد ومشكالت الطفولة واملراهقة /االعمال املوجهة  /ا .غسلي املخبر
املكتبة  /يتم استغالل هذه الحصة عند الحاجة
املكتبة  /يتم استغالل هذه الحصة عند الحاجة
امتحان بناء وتكييف الروائزواالختبارات النفسية-التربوية  /أ.مرنيز /املخبر
14:00-13:00

العمل الشخص ي (املذكرة)
املكتبة

مالحظات
-

مجموع الحصص للوحدات األساسية تسع ( )09االولى :منها ست ( )06دروس ،بينما الحصة األخيرة (بو اقع ثالث ساعات  )03مخصصة لألعمال املوجهة .ويمكن استثمار يوم السبت في
االعمال املوجهة.

-

يتم توزيع االعمال املوجهة على الطلبة من خالل عرضها على املنصة البيداغوجية او /وعلى صفحة الشعبة على الفيسبوك(.بداية من  1ديسمبروالقوائم بحوزتكم).
يجب االنتهاء من كل األعباء املرتبطة بالوحدات غيراألساسية ،ومن كل ما يتعلق باألعمال املوجهة قبل نهاية الدفعة الحالبة ،على أن تسلم النقاط لألمانة قبل تاريخ .2021 /02/02
يجب توحيد عناصر التقويم املستمر (كما في بطاقة التعريف باملادة) ،ونظرا للظروف الحالية يتم التنسيق بين رؤساء اللجان إليجاد البديل لنقطة املواظبة  +املشاركة و اقترح  10نقاط
خاصة باملبادرات الفردية للطلبة بدل  05املشارراليها سابقا.

-

 الرجاء تفادي البحوث التقليديةـ من االفضل تكليف الطلبة بواجبات مدعمة ومكملة للبرنامج الرسمي على ان يكون العمل فردي وغير متجانس ،ويسهل تقييمه منقبل األستاذ ،ويتم استرجاعه وجوبا في اخرحصة مبرمجة لألعمال املوجهة (انظرالبرنامج) ...
 يجب التنسيق مع األمانة بخصوص التعديالت التي قد تطرأ على القوائم (الطعون /التحويالت /إعادة التسجيل)... -يجب التنسيق مع األمانة بخصوص التعديالت التي قد تطرأ على القوائم (الطعون /التحويالت /إعادة التسجيل)...

 رغم أن هذا البرنامج نهائي وهو محصلة مشاورات دامت  3مواسم ...غيرأنه من رغب في استبدال مادته مع زمالئه فال مانع لدي من إعادة النظرفيماتم عرضه على املنصة...وكل رسائلي تحث على التشاور بينكم ...و أنني لن أتدخل اال عند االخالل بالقواعد املتفق عليها...وهذا ما يحدث فعال ...وما
دونه فهو افتراء...
 الرجاء االستفادة من صعوبات واخطاء السداس ي الثاني من السنة املنصرمة.تحياتي الخالصة للجميع رئيس الشعبة

