
  الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  االجتماعيةقسم العلوم  ية/ وم االجتماعية و العلوم اإلنسانكلية العل

  2019/2020 الثالث استعمال الزمن الخاص بالسداسي                                          إرشاد وتوجيهة انيث: مستوىال
 

 
 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

 طرق واستراتيجيات التدريس
 صوالحية صالح أ.

 14محاضرة/ القاعة:

 طرق واستراتيجيات التدريس
 صوالحية صالح أ.

 20تطبيق/ القاعة:

 معاصرة  تربوية  مذاهب ونظريات
 لحية صالحصوا أ.

 14محاضرة/ القاعة:

 منهجية البحث التربوي
 أ,حاكم أم الجياللي

 21تطبيق/ القاعة:

  األحد
 تربوية  مذاهب ونظريات

 صوالحية صالح أ.
 20تطبيق/ القاعة:

 االختبارات بناءو القياس التربوي 
 أ.العالم  عبد القادر

 14محاضرة/ القاعة:
 

 

 لمدرسيا علم النفس االجتماعي
 خيرة أ.شويطر

 14محاضرة/ القاعة:

 االثنين
 ابستمولوجيا التربية 

 أ. خالدي أحمد
 20تطبيق/ القاعة:

  علم النفس االجتماعي
 ةأ.شويطر خير 
 20تطبيق/ القاعة:

 ابستمولوجيا التربية
 خالدي أحمدأ.

 14محاضرة/ القاعة:

 القياس التربوي وبناء اإلختبارات
 أ.قورارة اسماعيل

 21تطبيق/ القاعة:
  

  الثالثاء

 التربوي علم النفس
 أ.بن عباد فتحي

 22تطبيق/ القاعة:

 منهجية البحث التربوي
 أ,بن معاشو مهاجي

 14محاضرة/ القاعة:
 

 أجنبيةة غل
 سمير شقرونأ.

 20/ القاعة:تطبيق
 

     األربعاء
 التربوي علم النفس

 أ.بن عباد فتحي
 14محاضرة/ القاعة:

 

       الخميس

 



 
  ثانيالفوج ال                                                    الطاهر سعيدة جامعة د.موالي

 قسم العلوم االجتماعية  كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية/ 
  2019/2020استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثالث                                           إرشاد وتوجيهثانية 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

 طرق واستراتيجيات التدريس
 صوالحية صالح أ.

 14محاضرة/ القاعة:

 منهجية البحث التربوي
 أ,حاكم أم الجياللي

 21تطبيق/ القاعة:

 معاصرة  تربوية  مذاهب ونظريات
 صوالحية صالح أ.

 14رة/ القاعة:محاض

 طرق واستراتيجيات التدريس
 صوالحية صالح أ.

 20تطبيق/ القاعة:

   األحد

 االختبارات بناءو القياس التربوي 
 أ.العالم  عبد القادر

 14محاضرة/ القاعة:

 تربوية  مذاهب ونظريات
 صوالحية صالح أ.

 21تطبيق/ القاعة:
 

 لمدرسيا علم النفس االجتماعي
 خيرة أ.شويطر

 14محاضرة/ القاعة:

 االثنين
 القياس التربوي
 أ.قورارة اسماعيل

 21تطبيق/ القاعة:

 ابستمولوجيا التربية 
 أ. خالدي أحمد
 21تطبيق/ القاعة:

 ابستمولوجيا التربية
 خالدي أحمدأ.

 14محاضرة/ القاعة:
 

 لمدرسيا علم النفس االجتماعي
 قورارة اسماعيلأ.

 21/ القاعة:تطبيق
 

   الثالثاء
 نهجية البحث التربويم

 أ,بن معاشو مهاجي
 14محاضرة/ القاعة:

 
 أجنبيةة غل
 سمير شقرونأ.

 20/ القاعة:تطبيق
 

     األربعاء
 التربوي علم النفس

 أ.بن عباد فتحي
 14محاضرة/ القاعة:

 التربوي علم النفس
 أ.بن عباد فتحي

 22تطبيق/ القاعة:

       الخميس



 
 

  الثالثالفوج                                                     ةجامعة د.موالي الطاهر سعيد
 قسم العلوم االجتماعية  كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية/ 

  2019/2020استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثالث                                           إرشاد وتوجيهالمستوى: ثانية 
 

 
 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
 منهجية البحث التربوي
 أ,حاكم أم الجياللي

 20تطبيق/ القاعة:

 طرق واستراتيجيات التدريس
 صوالحية صالح أ.

 14محاضرة/ القاعة:
 

 معاصرة  تربوية  مذاهب ونظريات
 صوالحية صالح أ.

 14محاضرة/ القاعة:
 

 األحد
 طرق واستراتيجيات التدريس

 صوالحية صالح أ.
  21تطبيق/ القاعة:

 االختبارات بناءو القياس التربوي 
 أ.العالم  عبد القادر

 14محاضرة/ القاعة:
 

 تربوية  مذاهب ونظريات
 صوالحية صالح أ.

 20تطبيق/ القاعة:

 لمدرسيا علم النفس االجتماعي
 خيرة أ.شويطر

 14محاضرة/ القاعة:

  االثنين

 القياس التربوي وبناء اإلختبارات
 أ.قورارة اسماعيل

 18تطبيق/ القاعة:

 ابستمولوجيا التربية
 خالدي أحمدأ.

 14محاضرة/ القاعة:

 ابستمولوجيا التربية 
 أ. خالدي أحمد
 20تطبيق/ القاعة:

 
 لمدرسيا علم النفس االج

 قورارة اسماعيلأ.
 21/ القاعة:تطبيق

 الثالثاء
 التربوي علم النفس

 أ.بن عباد فتحي
 24تطبيق/ القاعة:

 
 منهجية البحث التربوي
 أ,بن معاشو مهاجي

 14محاضرة/ القاعة:
 

 أجنبيةة غل
 سمير شقرونأ.

 20/ القاعة:تطبيق
 

     األربعاء
 التربوي علم النفس

 أ.بن عباد فتحي
 14محاضرة/ القاعة:

 



       الخميس

 


