قسن العلىم االجتواعية
شعبة علىم التربية ()2017/ 09/03
التىزيع السهني الخاص بالسنة الثانية تكىين تىجيهي علىم التربية الفىج 01
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

األحذ

طسق واطتراجيجياث
الخدزيع الحديثت
د .كىو
القاعت C04

طسق واطتراجيجياث
الخدزيع الحديثت
د .كىو
القاعت B26

12.50-11.20
علم الىفع الىمى

علم الىفع الىمى

هداز
القاعت A18

أ.هداز
القاعت C04

القياض في التربيت
د .طاعد صباح
القاعت C04

االثنين

مراهب وهظسياث جسبىيت
أ.دامخي
القاعت C04

مراهب وهظسياث جسبىيت

أ.دامخي
القاعت ق17

علم الىفع التربىو
أ.شىتي
القاعت العسض30

جقىياث البكح التربىو
هداز
القاعت العسض 30

علم الىفع التربىو
أ .شىتي
C03

األربعاء

القياض في التربيت
طاعد صباح
القاعت 17

ابظديمىلىجيا التربيت
د.زابحي
املدزج 03

فسوظيت
......
القاعت 18

الخويس

ابظديمىلىجيا التربيت
د.زابحي
القاعت30

الثالثاء

جقىياث البكح التربىو
د.مدوز
القاعت C04

14.40-13.10

16.20-14.50

18.00-16.30

رئيس القسن

قسن العلىم االجتواعية
()2017/ 09/03
شعبة علىم التربية
التىزيع السهني الخاص بالسنة الثانية تكىين تىجيهي علىم التربية الفىج 02
اليىم

09.30-08.00

األحذ

طسق واطتراجيجياث
الخدزيع الحديثت
د .كىو
القاعت C04

االثنين

الثالثاء

جقىياث البكح التربىو
د.مدوز
القاعت C04

األربعاء

الخويس

ابظديمىلىجيا التربيت
د.زابحي
القاعت30

11.10-09.40

12.50-11.20

14.40-13.10

القياض في التربيت

16.20-14.50

18.00-16.30

علم الىفع الىمى
أ.هداز
القاعت C04

القاعت 30
القياض في التربيت

مراهب وهظسياث جسبىيت

جقىياث البكح التربىو

د .طاعد
القاعت C04

أ.دامخي
القاعت C04

القاعت ع 30
علم الىفع التربىو
أ .شىتي
C03

علم الىفع الىمى
هداز
C03
مراهب وهظسياث جسبىيت

ابظديمىلىجيا التربيت

أ.دامخي

د.زابحي

C03

املدزج 03

طسق واطتراجيجياث
الخدزيع الحديثت
ا.بىاحمد
القاعت 18
علم الىفع التربىو
أ .شىتي
ق30

فسوظيت
......
القاعت .ع30.

رئيس القسن

قسن العلىم االجتواعية
()2017/ 09/03
شعبة علىم التربية
التىزيع السهني الخاص بالسنة الثالثة تكىين هتخصص إرشاد وتىجيه الفىج 01
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

طيكىلىجيت ذوو
الاحخياجاث الخاصت
أ.طاعد شفيق
القاعت C04

األحذ

جكىىلىجيا التربيت

14.40-13.10

16.20-14.50

طيكىلىجيت ذوو
الاحخياجاث الخاصت
أ.طاعد شفيق
القاعت 17

القاعت B25

القياض الىففسي والتربىو

حشسيع مدزسسي

االثنين
القاعت C04

أ.هداز
القاعت C04

القاعت B26
مىهجيت وجقىياث البكح
القاعت C04

الاحصاء الخطبيقي

الخويس

مىهجيت وجقىياث البكح

لغت فسوظيت

…………

الثالثاء

األربعاء

18.00-16.30

طاعد صباح
القاعت A30

مبادئ وهظسياث
الازشاد
د.طايحي
القاعت 18
الازشاد والصحت
الىفظيت
د.بىمجان
القاعت C04

القاعت .ع30.

مبادئ وهظسياث الازشاد

القياض الىففسي والتربىو

د .طايحي
القاعت C04

د .زابحي
القاعت C04

الازشاد والصحت الىفظيت
د.بىمجان
القاعت C04

القاعت 18

الحى مت واخالقياث
املهىت
القاعت C04

رئيس القسن

قسن العلىم االجتواعية
()2017/ 09/03
شعبة علىم التربية
التىزيع السهني الخاص بالسنة الثالثة تكىين هتخصص إرشاد وتىجيه الفىج 02
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

األحذ

طيكىلىجيت ذوو
الاحخياجاث الخاصت
أ.طاعد شفيق
القاعت 08

طيكىلىجيت ذوو
الاحخياجاث الخاصت
أ.طاعد شفيق
القاعت C04
جكىىلىجيا التربيت

االثنين
القاعت C04

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

18.00-16.30

الازشاد والصحت الىفظيت
د.بىمجان
القاعت B25
الاحصاء الخطبيقي

حشسيع مدزسسي

طاعد صباح
القاعت B27

أ.هداز
القاعت C04
مىهجيت وجقىياث البكح

القياض الىففسي
والتربىو
القاعت 30
مىهجيت وجقىياث البكح

الثالثاء
القاعت C04

األربعاء

الخويس

مبادئ وهظسياث الازشاد
د .طايحي
القاعت 17

القياض الىففسي والتربىو
د .زابحي
القاعت C04

مبادئ وهظسياث الازشاد
د .طايحي
القاعت C04
الازشاد والصحت
الىفظيت
د.بىمجان
القاعت C03

لغت فسوظيت
…………….
القاعت ع 30

القاعت17..

الحى مت واخالقياث
املهىت
القاعت C04

رئيس القسن

قسن العلىم االجتواعية
()2017/ 09/03
شعبة علىم التربية
التىزيع السهني الخاص بالسنة األولى هاستر تخصص ارشاد وتىجيه هذرسي فىج 01
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

األحذ

اطاليب الخىجيه
والازشاد التربىو
طايحي
القاعت 18

اطاليب الخىجيه والازشاد
التربىو
طايحي
القاعت 18

االثنين

حعليميت العمليت
الخعلميت
زابحي
القاعت A18

الثالثاء

األربعاء

14.40-13.10

16.20-14.50

12.50-11.20

هىدطت الخكىين

لغت اجىبيت

بىاحمد
القاعت A20

...........
القاعت 18

الخىجيه والازشاد
املدزسسي
بى احمد
A18

الخىجيه والازشاد
املدزسسي
بى احمد
A18

الخكفل بدوو صعىباث
الخعلم
مدوز
القاعت 18

املعالجت إلاحصائيت
للبياهاث التربىيت
طاعد صباح
ق17

املعالجت إلاحصائيت
للبياهاث التربىيت
طاعد صباح
ق18

مىهجيت البكح في السشاد
والخىجيه
شىتي
املدزج01

مىهجيت البكح في
السشاد والخىجيه
شىتي

حعليميت العمليت الخعلميت
زابحي
A18
الخكفل بدوو صعىباث
الخعلم
مدوز
ق18

18.00-16.30

املعلىماجيت والخعليم
عن بعد
ا.هداز
القاعت A18

القاعت B27

الخويس
رئيس القسن

قسن العلىم االجتواعية
()2017/ 09/03
شعبة علىم التربية
التىزيع السهني الخاص بالسنة الثانية هاستر علن النفس الوذرسي وصعىبات التعلن الفىج 01
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

األحذ

اقخصادياث التربيت
بى احمد
القاعت A17

اقخصادياث التربيت
بى احمد
القاعت A31

مىاهج البكح
شمسة
ق 17

الاجصاو التربىو املدزسسي
ظسرو
ق17

الاجصاو التربىو املدزسسي
ظسرو
ق17

التربيت الخاصت
دامخي
القاعت 17

التربيت الخاصت
دامخي
القاعت 17

مىاهج البكح
د.بن عامس
ق 17

الخقىيم التربىو

الخقىيم التربىو

كىو
ق18

كىو
ق30

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخويس

اقخصادياث التربيت
بى احمد
القاعت C04

14.40-13.10

16.20-14.50

18.00-16.30

لغت اجىبيت
القاعت 17

حشسيح وفسزيىلىجيا
الجهاش العصصي املس صو
د.حىصالي
ق04

حشسيح وفسزيىلىجيا
الجهاش العصصي املس صو
د.حىصالي
ق04

اعالم الي

رئيس القسن

