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  األحد
  اإلرشادمبادئ ونظريات 

TD  محصر عونية د  
 16 القاعة:

  COURمنهجية وتقنيات البحث
 أ.مراحي عبد الكريم

 .زكرياء بن نحي القاعة:

 مح  مبادئ ونظريات االرشاد 
 محصر عونية د.

 14 عة:القا
 

  االثنين
  مح النفسيةاالرشاد والصحة 

 عينو عبد اهللأ.
 14 القاعة:

  TDبناء البرامج االرشادية
 د.ورغي سيد أحمد

 16 القاعة:

  COURتكنولوجيا التربية
 د.ورغي سيد أحمد

 14 القاعة:
 

 مح الحوكمة وأخالقيات المهنة 
 أ : خالدي أحمد

 14 قاعة :

  الثالثاء
 لغة اجنبية

 .....................أ : 
 ............قاعة : 

   
  TDمنهجية وتقنيات البحث
 أ.مراحي عبد الكريم

 26 القاعة:

  األربعاء
  TDإحصاء تطبيقي

 أ.طالحي هجيرة
 25 القاعة:

 
  COURبناء البرامج االرشادية

 د.ورغي سيد أحمد
 14القاعة:

 TD التوجيه المهني و المدرسي
 ..................... أ:

 ..................... قاعة رقم :

  COURالتشريع المدرسي
 أ.سمطاني عبد القادر

 14 القاعة:

 الخميس

سيكولوجية ذوي اإلحتياجات 
 COURالخاصة 

 ..................... أ:
 ............... قاعة رقم :

النفسي والتربوي القياس النفسي 
  COURوالتربوي

 د.العالم عمر
 14 القاعة:

 
  TDاالرشاد والصحة النفسية

 شرياف  أ.
 23 القاعة:

  TDالقياس النفسي والتربوي
 أ : بهرام 

 18القاعة:
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  األحد

  COURمنهجية وتقنيات البحث 
 أ.مراحي عبد الكريم

  زكرياء بن نحي. القاعة:

  TDمنهجية وتقنيات البحث
 أ.مراحي عبد الكريم

 18 القاعة:

 مح  مبادئ ونظريات االرشاد
 محصر عونية د.

 14 القاعة:

 

  االثنين

 COUR النفسيةاالرشاد والصحة 
 عينو عبد اهللأ.

 14 القاعة:

 

  COURولوجيا التربيةتكن
 د.ورغي سيد أحمد

 14 القاعة:
 

الحوكمة وأخالقيات المهنة 
 محاضرة

 أ : خالدي أحمد
 14 قاعة :

 الثالثاء

  TDاالرشاد والصحة النفسية
 شرياف  أ.

 26 القاعة:

 والتوجيه اإلرشادمبادئ ونظريات 
TD  حاكم أم الجياللي د  

 23القاعة:
    

 األربعاء

  TDبناء البرامج االرشادية
 د.ورغي سيد أحمد

 26 القاعة:

 لغة اجنبية
..................... 

 .............: قاعة

 
  COURبناء البرامج االرشادية

 د.ورغي سيد أحمد
 14 القاعة:

  TDإحصاء تطبيقي
 أ.طالحي هجيرة

 16 القاعة:

  COURالتشريع المدرسي
 أ.سمطاني عبد القادر

 14 القاعة:

 الخميس

سيكولوجية ذوي اإلحتياجات 
 COURالخاصة 

 ..................... أ:
  ..................... :قاعة 

النفسي والتربوي القياس النفسي 
  COURوالتربوي

 د.العالم عمر
 14القاعة:

  TDالقياس النفسي والتربوي
 أ : بهرام 

 18 القاعة:
 

 مح التوجيه المهني و المدرسي
 ..................... أ:

 ................قاعة رقم : 

 TD التوجيه المهني و المدرسي
 ..................... أ:

 ..................... قاعة:
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  األحد
 

  COURمنهجية وتقنيات البحث
 يمأ.مراحي عبد الكر 

 .زكرياء بن نحي القاعة:

 مح  مبادئ ونظريات االرشاد 
 محصر عونية د.

 14 القاعة:

 

 االثنين

 TDبناء البرامج االرشادية
 د.ورغي سيد أحمد

 12 القاعة:

 COUR النفسيةاالرشاد والصحة 
 عينو عبد اهللأ.

 14 القاعة:

 

  COURتكنولوجيا التربية
 د.ورغي سيد أحمد

 14 القاعة:
 

أخالقيات المهنة الحوكمة و 
 أ : خالدي أحمد محاضرة

 14 قاعة :

   الثالثاء
  TDمنهجية وتقنيات البحث
 أ.مراحي عبد الكريم

 12 القاعة:

 

 والتوجيه اإلرشادمبادئ ونظريات 
TD  

  حاكم أم الجياللي د
 ..................... القاعة:

 

  األربعاء

 لغة اجنبية
 .....................أ : 

 .....................قاعة : 

  TDإحصاء تطبيقي
 أ.طالحي هجيرة

 25. القاعة:

  COURبناء البرامج االرشادية
 د.ورغي سيد أحمد

 .14 القاعة:

 
  COURالتشريع المدرسي

 أ.سمطاني عبد القادر
 14 القاعة:

 الخميس

سيكولوجية ذوي اإلحتياجات 
 COURالخاصة 

 ..................... أ:
 ..................... قاعة:

النفسي والتربوي القياس النفسي 
  COURوالتربوي

 د.العالم عمر
 14 القاعة:

  TDاالرشاد والصحة النفسية
 شرياف  أ.

 18القاعة:

  TDالقياس النفسي والتربوي
 أ : بهرام 

 18 القاعة:

 مح التوجيه المهني و المدرسي
 ..................... أ:

 ................قاعة رقم : 

 التوجيه المهني و المدرسي
TD 

 ..................... أ:
 ..................... قاعة:

 


