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  األحد

 طرق واستراتيجيات التدريس 
 صوالحية صالح أ.

 ..:    القاعة

 لعة اجنبية 
 .....................أ : 

 ..................... القاعة:

مح تربوية معاصرة   مذاهب ونظريات
 صوالحية صالح. د

 41 القاعة:

  COURمنهجية البحث التربوي
 د. عابش صباح

 41 القاعة:

 TDمنهجية البحث التربوي
 د. عابش صباح

 21 القاعة:

 االثنين
 

 القياس التربوي وبناء اإلختبارات 
 TDأ شاحي  

 02ق 

  COURابستمولوجيا التربية
 د.خالدي أحمد

 14 القاعة:

 
  طرق واستراتيجيات التدريس

 صوالحية صالح أ.
 أ بناحي :    القاعة

 أ.تربوية   مذاهب ونظريات
 صوالحية صالح

 41 القاعة:

  الثالثاء

 TDابستمولوجيا التربية 
 أ. خالدي أحمد

 41 :القاعة
  

 0TDعمم النفس التربوي
 نيار رقية  . أ

 41 القاعة:

 

    األربعاء

ات االختبار  القياس التربوي بناء
 COURالمدرسية

 أ.العالم  عبد القادر
 أ بناحي القاعة:

  0COURعمم النفس التربوي
 أ. نيار رقية

 .14 القاعة:
 

 

  الخميس

 المدرسيعمم النفس االجتماعي 

TD أ..شويطر خيرة 
 44 القاعة:

 المدرسي عمم النفس االجتماعي

COUR 
 14 القاعة: أ.شويطر خيره

 TD المدرسي الجتماعيعمم النفس ا
 أ.شويطر خيره

 19 القاعة:

  

 



 الفوج الثاني                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  العموم االجتماعيةقسم  :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية
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  األحد

  تربوية معاصرة  مذاهب ونظريات 
TD 

 صوالحية صالح أ.
 17 القاعة:

تربوية معاصرة   مذاهب ونظريات
COUR 

 أ.صوالحية صالح
 41 لقاعة:ا

  COURمنهجية البحث التربوي
 د. عابش صباح

 ……… القاعة:

 

 االثنين

االختبارات  القياس التربوي بناء
  TDالمدرسية

 أ. كورات كريمة
 41 القاعة:

 

  COURابستمولوجيا التربية
 د.خالدي أحمد

 14 القاعة:

طرق واستراتيجيات التدريس 
  TD  الحديثة

 صوالحية صالح أ.
 16:    القاعة

 طرق واستراتيجيات التدريس

 COURالحديثة
 صوالحية صالح أ.

 أ بناحي:    القاعة

 

 الثالثاء

 TDابستمولوجيا التربية 
 أ. خالدي أحمد

 19 :القاعة

  TDالبحث التربوي منهجية
 بن معاشو مهاجي د.

 20. القاعة:
 

  0TDعمم النفس التربوي
 أ. نيار رقية

 20 القاعة:
 

  

 األربعاء
 

 
  

 االختبارات  س التربوي بناءالقيا
 أ.العالم  عبد القادر

 أ بناحي القاعة:

  0COURعمم النفس التربوي
 أ. نيار رقية

 14 القاعة:
 

 

 الخميس

 لعة اجنبية 
 ..................... أ : 

 ..................... القاعة:

 

 المدرسي عمم النفس االجتماعي

COURأ.شويطر خيره 
 14 :القاعة

  المدرسيعمم النفس االجتماعي 
 ربيعة إيمان أ.

 20 القاعة:

  

 



 الفوج الثالث                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 االجتماعيةقسم العموم :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية
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 األحد
 تربوية معاصرة   مذاهب ونظريات

 TD أ.صوالحية صالح
 18 القاعة:

 تربوية معاصرة  مذاهب ونظريات  
 صوالحية صالح .أمح  

 41 القاعة:

  COURمنهجية البحث التربوي
 د. عابش صباح

 .…… القاعة:

 طرق واستراتيجيات التدريس

 TD  الحديثة
 صوالحية صالح أ.

 22:   القاعة

 االثنين

االختبارات  القياس التربوي بناء
  TDالمدرسية

 أ." شاحي
 20 القاعة:

 

  COURابستمولوجيا التربية
 د.خالدي أحمد

 14 قاعة:ال

 

طرق واستراتيجيات التدريس 
 COUR  الحديثة

 صوالحية صالح أ.
 أ بناحي:    القاعة

 لعة اجنبية 
 األستاذة 

 ..................... اعة:الق

  الثالثاء
  TDالبحث التربوي منهجية

 سمطاني د.
 22 القاعة:

 
 

 

 TDابستمولوجيا التربية 
 أ. خالدي أحمد

 ..................... :القاعة

 

   األربعاء
 

 

 االختبارات القياس التربوي بناء
 COURالمدرسية

 أ.العالم  عبد القادر
 بن نحى زكريا القاعة:

  0COURعمم النفس التربوي
 أ. نيار رقية

 14 القاعة:
 

   الخميس

 المدرسي عمم النفس االجتماعي

COUR 
 أ.شويطر خيره

 41 القاعة:

 
 المدرسيعمم النفس االجتماعي 

TD ..ربيعة إيمان أ 
 20 القاعة:

 

 


