
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  االجتماعية قسم العلوم / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020 الخامسستعمال الزمن الخاص بالسداسي ا                                 إرشاد وتوجيهثالثة  : المستوى
 

 
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

  السبت
 تكنولوجيا التربية

 .ورغي سيد أحمدأ
 14محاضرة/ القاعة:

 اإلرشاديةبناء البرامج 
 .ورغي سيد أحمدأ

 20تطبيق/ القاعة:
 

 القياس النفسي والتربوي
 أ.مصطفاي بوعناني

 20تطبيق/ القاعة:
 

  األحد
 اإلرشادمبادئ ونظريات 

 أ.شريفي علي
  14محاضرة/ القاعة:

 النفسية والصحة  اإلرشاد
 نبار رقيةأ.

 14محاضرة/ القاعة:

 اإلرشادمبادئ ونظريات 
 بن خيرة سارةأ.

 21تطبيق/ القاعة:
 

  االثنين
 تطبيقي حصاءإ

 أ.طالحي هجيرة
 22تطبيق/ القاعة:

 
 اإلرشاديةبناء البرامج 

 ي سيد أحمد.ورغأ
 14محاضرة/ القاعة:

 تشريع مدرسي
 أ.سلطاني عبد القادر

 محاضرة/ القاعة:المدرج

 منهجية وتقنيات البحث
 مراحي عبد الكريمأ.

 20تطبيق/ القاعة:

  الثالثاء
 الحوكمة وأخالقيات المهنة 

 محصر عونيةأ.
 المدرجمحاضرة/ القاعة:

 
 لغة أجنبية

 أ.شقرون سمير
 21تطبيق/ القاعة:

 
 نهجية وتقنيات البحثم

 أ.مراحي عبد الكريم
 14محاضرة/ القاعة:

  األربعاء
 والصحة النفسية اإلرشاد

 أ.نبار رقية
 20تطبيق/ القاعة:

 والتربوي القياس النفسي 
 عبد القادر.العالم أ

 14محاضرة/ القاعة:
   

       الخميس

 
 



 
 ثانيالفوج ال                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية/ قسم العلوم  االجتماعية 
 2019/2020استعمال الزمن الخاص بالسداسي الخامس                                  إرشاد وتوجيهالمستوى:  ثالثة 

 
 
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

  السبت
 تكنولوجيا التربية

 .ورغي سيد أحمدأ
 14محاضرة/ القاعة:

 القياس النفسي والتربوي
 أ.مصطفاي بوعناني

 22تطبيق/ القاعة:

 اإلرشاديةبناء البرامج 
 .ورغي سيد أحمدأ

  22تطبيق/ القاعة:
 

 األحد
 اإلرشادمبادئ ونظريات 

 أ.خالدي أحمد
 19القاعة:تطبيق/ 

 اإلرشادمبادئ ونظريات 
 أ.شريفي علي
 14محاضرة/ القاعة:

 والصحة النفسية اإلرشاد
 أ.نبار رقية
 20تطبيق/ القاعة:

 النفسية والصحة  اإلرشاد
 نبار رقيةأ.

 14محاضرة/ القاعة:
  

   االثنين
 تطبيقي حصاءإ

 أ.طالحي هجيرة
 20تطبيق/ القاعة:

 اإلرشاديةبناء البرامج 
 .ورغي سيد أحمدأ

 14محاضرة/ القاعة:

 تشريع مدرسي
 أ.سلطاني عبد القادر

 محاضرة/ القاعة:المدرج
 

  الثالثاء
 الحوكمة وأخالقيات المهنة 

 أ.محصر عونية
 المدرجمحاضرة/ القاعة:

 
 لغة أجنبية

 أ.شقرون سمير
 21تطبيق/ القاعة:

 منهجية وتقنيات البحث
 مراحي عبد الكريمأ.

 21تطبيق/ القاعة:

 منهجية وتقنيات البحث
 أ.مراحي عبد الكريم

 14محاضرة/ القاعة:

   األربعاء
 والتربوي القياس النفسي 

 عبد القادر.العالم أ
 14محاضرة/ القاعة:

   

       الخميس

 



 ثالثالفوج ال                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 م االجتماعية و العلوم اإلنسانية/ قسم العلوم  االجتماعية كلية العلو 

 2019/2020استعمال الزمن الخاص بالسداسي الخامس                                  إرشاد وتوجيهالمستوى:  ثالثة 
 

 
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

  السبت
 التربية تكنولوجيا

 .ورغي سيد أحمدأ
 14محاضرة/ القاعة:

 

 القياس النفسي والتربوي
 أ.مصطفاي بوعناني

 19تطبيق/ القاعة:
 

 

  األحد
 اإلرشادمبادئ ونظريات 

 أ.شريفي علي
 14محاضرة/ القاعة:

 اإلرشادمبادئ ونظريات 
 أ.خالدي ألحمد
 21تطبيق/ القاعة:

 النفسية والصحة  اإلرشاد
 نبار رقيةأ.
 14رة/ القاعة:محاض

 

 اإلرشاديةبناء البرامج 
 بن خيرة سارة.أ

 21تطبيق/ القاعة:

    االثنين
 اإلرشاديةبناء البرامج 

 .ورغي سيد أحمدأ
 14محاضرة/ القاعة:

 تشريع مدرسي
 أ.سلطاني عبد القادر

 محاضرة/ القاعة:المدرج
 

  الثالثاء
 الحوكمة وأخالقيات المهنة 

 أ.محصر عونية
 المدرجعة:محاضرة/ القا

 منهجية وتقنيات البحث
 مراحي عبد الكريمأ.

 24تطبيق/ القاعة:

 لغة أجنبية
 أ.شقرون سمير
 21تطبيق/ القاعة:

 
 منهجية وتقنيات البحث
 أ.مراحي عبد الكريم

 14محاضرة/ القاعة:

  األربعاء
 تطبيقي حصاءإ

 أ.طالحي هجيرة
 21تطبيق/ القاعة:

 والتربوي القياس النفسي 
 بد القادرع.العالم أ

 14محاضرة/ القاعة:

 والصحة النفسية اإلرشاد
 أ.نبار رقية
 21تطبيق/ القاعة:

  

       الخميس

 


