
 

 

 مىالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

 قسم العلىم  الاجتماعية/ كلية العلىم الاجتماعية و العلىم إلانسانية 

  إرشاد وتىجيه1الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

2020-2021 

 الفوج األول
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

10-8       

10:00-11:00 

 منهجية البحث
 م.أ+مصطفاي  درس.أ

 21ق / 1ف
 

 التوجيه واإلرشاد المهني
 خالدي أحمد.أ

 م.أ+درس
 23ق / 1ف

   

11:00-12:00 

 منهجية البحث
 م.أ+مصطفاي درس.أ

 21ق / 2ف

  التربوييعمم النفس االجتماع
 م.أ+طالحي درس.أ

 22ق / 1ف

 التوجيه واإلرشاد المهني
 م.أ+خالدي درس.أ

 23ق / 1ف
 

 مشكالت األتمتة
 مراحي  درس.أ

 21ق / 1ف
 

12:00-13:00 

 تقويم البرامج اإلرشادية
 م.أ+ورغي درس.أ

 21ق / 1ف

 عمم النفس االجتماعي التربوي
 طالحي هجيرة.أ

 م.أ+درس
 22ق / 1ف

 إرشاد الحاالت الخاصة
 حاكم أم الجياللي.أ

 م.أ+درس
 23ق / 1ف

 
 االتصال 

 جغوبي األخضر درس.أ
 21ق / 1ف

 

13:00-14:00 

 تقويم البرامج اإلرشادية
 ورغي سيد أحمد.أ

 21ق / 1م ف.أ+درس

المعالجة اإلحصائية لمبيانات 
 2التربوية 

 م.أ+شريفي درس.أ
 قاعة االعالم اآللي/ 1ف

 إرشاد الحاالت الخاصة
 م.أ+حاكم درس.أ

 23ق / 1ف
 لغة أجنبية 

 21ق / 1مف.شقرونأ.أ
 

14:00-15:00  

المعالجة اإلحصائية 
 2لمبيانات التربوية 

 م.أ+شريفي درس.أ
 قاعة االعالم اآللي/ 1ف

    

 



 

 

 مىالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

 قسم العلىم  الاجتماعية/ لية العلىم الاجتماعية و العلىم إلانسانية ك

  إرشاد وتىجيه1 الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

 2020-2021 

 الفوج الثاني
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-10:00       

10:00-11:00 

 تقويم البرامج اإلرشادية
 م.أ+ورغي درس.أ

 22ق / 2ف
  

 إرشاد الحاالت الخاصة
 م.أ+حاكم درس.أ

 19ق / 2ف
  

11:00-12:00 

 تقويم البرامج اإلرشادية
 م.أ+ورغي درس.أ

 22ق / 2ف
  

 إرشاد الحاالت الخاصة
 م.أ+حاكم درس.أ

 22ق / 2ف

 لغة أجنبية
 م.شقرون أ.أ

 19ق / 2ف
 

12:00-13:00 

 التوجيه واإلرشاد المهني
 م.أ+خالدي درس.أ

 22ق / 2ف

 منهجية البحث
 م.أ+مصطفاي درس.أ

 21ق / 1ف

 منهجية البحث
 م.أ+مصطفاي درس.أ

 22ق / 2ف

المعالجة اإلحصائية لمبيانات 
 2التربوية 

 م.أ+شريفي درس.أ
 قاعة االعالم اآللي/ 1ف

 مشكالت األتمتة
 مراحي درس.أ

 22ق / 2ف
 

13:00-14:00 

 التوجيه واإلرشاد المهني
 خالدي أحمد.أ

 م.أ+درس
 22ق / 2ف

عمم النفس االجتماعي 
 طالحي .التربوي أ

 21ق / 2م ف.أ+درس
 

المعالجة اإلحصائية لمبيانات 
م .أ+شريفي درس. أ2التربوية 

 قاعة االعالم اآللي/ 1ف

جغوبي درس .االتصال  أ
 22ق / 2ف

 

14:00-15:00  
عمم النفس االجتماعي 

 طالحي هجيرة.التربوي أ
 21ق / 2م ف.أ+درس

    

 

 



 

 

 

 مىالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

 قسم العلىم  الاجتماعية/ كلية العلىم الاجتماعية و العلىم إلانسانية 

  تكنىلىجيا التربية 1الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

2020-2021 

 الفوج األول
 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت

08:00-09:00       

09:00-10:00 

 آلي إعالم 

قاعة / 1ف مكور درس.أ
  اآللياإلعالم

  
 لتربويا االتصال 

 23ق / 1ف م.أ+درس نبار رقية.أ
  

10:00-11:00 
 اتصال 

 19ق / 1عينو درس ف.أ
  

 لتربويا االتصال 

 23ق / 1ف م.أ+نبار درس.أ

العالم . بناء االختبارات أ
 18ق / 1م ف.أ+درس

م .أ+شويطر درس.إحصاء  أ
 21ق / 1ف

11:00-12:00    
بن معاشو  .أ التربوي النفس علن 

 23ق / 1ف م.أ+درس

العالم . بناء االختبارات أ
 18ق / 1م ف.أ+درس

 إحصاء
 شويطر.أ

 م.أ+درس
 21ق / 1ف

12:00-13:00  

 إستراتيجيات التعمم
 م.أ+صوالحية  درس.أ

 24ق / 1ف

 

 التربوي النفس علن 

م .أ+درس بن معاشو.أ
 23ق / 1ف

 لغة أجنبية
 18ق / 1م ف.شقرون أ.أ

 م.أ+درس مراحي .أ هنهجية 
 21ق / 1ف

13:00-14:00  
 صوالحية .إستراتيجيات التعمم أ

 24ق / 1م ف.أ+درس
   

مراحي عبد الكريم .أ هنهجية 
 21ق / 1ف م.أ+درس

14:00-15:00       

 
 
 



 

 

 
 مىالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

 قسم العلىم  الاجتماعية/ كلية العلىم الاجتماعية و العلىم إلانسانية 

  تكنىلىجيا التربية 1الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

2020-2021 

 الفوج الثاني
 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت

08:00-09:00       

09:00-10:00   
 صوالحية .إستراتيجيات أ

 24ق / 2مف.أ+درس
   

10:00-11:00 

 آلي إعالم 

مكور نور الدين .أ
درس 

  اآلليقاعة اإلعالم/ 2ف

 
 صوالحية .إستراتيجيات التعمم أ

 24ق / 2م ف.أ+درس

 التربوي النفس علن 

م .أ+درس بن معاشو.أ
 24ق / 2ف

 لغة أجنبية
 م.شقرون أ.أ

 19ق / 2ف

 هنهجية 

مراحي عبد الكريم .أ
 22ق / 2ف م.أ+درس

11:00-12:00 

 اتصال 
 عينو عبد اهلل.أ

 درس
 19ق / 2ف

  

 التربوي االتصال 

نبار رقية .أ
م .أ+درس

 24ق / 2ف

 

 هنهجية 

مراحي عبد الكريم .أ
م .أ+درس

 22ق / 2ف

12:00-13:00    

 التربوي االتصال 

نبار رقية .أ
م .أ+درس

 24ق / 2ف

  بناء االختبارات
 العالم عبد القادر.أ

 م.أ+درس
 20ق / 2ف

 إحصاء
 شويطر.أ

 م.أ+درس
 22ق / 2ف

13:00-14:00    

 التربوي النفس علن 

بن معاشو مهاجي .أ
م .أ+درس

 24ق / 2ف

  بناء االختبارات
 العالم عبد القادر.أ

 م.أ+درس
 20ق / 2ف

 إحصاء
 شويطر.أ

 م.أ+درس
 22ق / 2ف

 


