__قسن العلىم االجتواعية
شعبة علىم التربية

للسذاسي األول 2018/09/02

التىزيع السهٌي الخاص بالسٌة الثاًية تكىيي تىجيهي علىم التربية الفىج 01
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

األحذ

طسق واستراجيجياث
الخدزيس الحدًثت
ابى احمد
اللاعت C04

طسق واستراجيجياث
الخدزيس الحدًثت
ابى احمد
اللاعت 23

مىنهيت الببح التربىي

األربعاء

علم الىفس الىمى

علم الىفس الىمى

هداز
اللاعت 23

أ.هداز
اللاعت C04

اللياس التربىي وبىاء
الاخخبازاث
د .ساعد صباح
اللاعت C04

االثٌيي

الثالثاء

12.50-11.20

د.مدوز
اللاعت C04
ابسديمىلىجيا التربيت
دامخي ليلى
ق 19

اللياس التربىي وبىاء
الاخخبازاث
د .ساعد صباح
اللاعت 23
مىنهيت الببح التربىي
د.بىمعساف
اللاعت 27

14.40-13.10

16.20-14.50

لغت فسوسيت
......
اللاعت 27

مراهب وهظسياث جسبىيت
معاصسة

مراهب وهظسياث جسبىيت
معاصسة

أ.دامخي
اللاعت C04

أ.دامخي
اللاعت ق19

علم الىفس التربىي

علم الىفس التربىي

أ.شىتي
اللاعت 20

أ .شىتي
C04

18.00-16.30

ابسديمىلىجيا التربيت
د.زابحي
C03

الخويس
ًائب رئيس القسن :أ.عادل هرابطي

رئيس القسن:أ زياى هحوذ

قسن العلىم االجتواعية
شعبة علىم التربية

للسذاسي األول 2018/09/02

التىزيع السهٌي الخاص بالسٌة الثاًية تكىيي تىجيهي علىم التربية الفىج 02
اليىم

09.30-08.00

األحذ

طسق واستراجيجياث
الخدزيس الحدًثت
ابى احمد
اللاعت C04

االثٌيي

مىنهيت الببح التربىي

الثالثاء

د.مدوز
اللاعت C04
علم الىفس التربىي

األربعاء
كاعت 27

14.40-13.10

16.20-14.50

11.10-09.40

12.50-11.20

علم الىفس الىمى

فسوسيت

علم الىفس الىمى

هداز
اللاعت 27

......
اللاعت 19

أ.هداز
اللاعت C04

اللياس التربىي وبىاء
الاخخبازاث
د .ساعد صباح
اللاعت C04

مراهب وهظسياث جسبىيت
معاصسة

أ.دامخي
اللاعت C04

مىنهيت الببح
التربىي
شىتي عبد السشاق
اللاعت23

اللياس التربىي وبىاء
الاخخبازاث
ساعد صباح
اللاعت 27

طسق واستراجيجياث
الخدزيس الحدًثت
ابى احمد
كاعت 29

أ .شىتي
C04

مراهب وهظسياث جسبىيت
معاصسة

ابسديمىلىجيا التربيت

ابسديمىلىجيا التربيت

أ.دامخي

د .زابحي

د.زابحي

ق19

ق 16

C03

18.00-16.30

علم الىفس التربىي

الخويس
ًائب رئيس القسن :أ.عادل هرابطي

رئيس القسن:أ زياى هحوذ

قسن العلىم االجتواعية
شعبة علىم التربية

للسذاسي األول 2018/09/02

التىزيع السهٌي الخاص بالسٌة الثالثة تكىيي هتخصص إرشاد وتىجيه الفىج 01
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

اللياس الىفس ي
والتربىي
د .زابحي
اللاعت C04

امللاوالجيت

األحذ
C07
إلازشاد والصحت الىفسيت

االثٌيي
اللاعت23

الثالثاء

األربعاء

الخويس

14.40-13.10

16.20-14.50

مىنهيت وجلىياث
الببح
هداز مصطفى سليم
اللاعت 19

مبادئ وهظسياث الازشاد

حشسيع مدزس ي

د.ساًحي
اللاعت 27

أ.هداز
اللاعت C04

مىنهيت وجلىياث الببح

لغت فسوسيت

إلاحصاء الخطبيلي

مبادئ وهظسياث
الازشاد
د .ساًحي

هداز مصطفى سليم

اللاعت 27

اللاعت C03

اللاعت C04

اللاعت 23

سيكىلىجيت ذوي
الاحخياجاث الخاصت
أ.ساعد شفيم
اللاعت C04

سيكىلىجيت ذوي
الاحخياجاث الخاصت
أ.ساعد شفيم
اللاعت 23

أ.شزكين سلمى

الازشاد والصحت الىفسيت

مبادئ وهظسياث الازشاد

د.بىمجان
اللاعت C04

د .ساًحي
اللاعت C04

اللياس الىفس ي والتربىي

جكىىلىجيا التربيت

أ.كسيسي زشدي
اللاعت 19

أ.كسيسي زشدي
اللاعت C04

ًائب رئيس القسن :أ.عادل هرابطي

18.00-16.30

الحكم الساشد
وأخالكياث املهىت
اللاعت C04

رئيس القسن:أ زياى هحوذ

قسن العلىم االجتواعية
شعبة علىم التربية

للسذاسي األول 2018/09/02

التىزيع السهٌي الخاص بالسٌة الثالثة تكىيي هتخصص إرشاد وتىجيه الفىج 02
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

اللياس الىفس ي
والتربىي
د .زابحي
اللاعت C04

امللاوالجيت

األحذ
C07
لغت فسوسيت

الثالثاء

األربعاء

اللاعت 27

اللاعت 23
مىنهيت وجلىياث الببح

إلازشاد والصحت الىفسيت

اللاعت C03

اللاعت C04

الازشاد والصحت الىفسيت

مبادئ وهظسياث الازشاد

د.بىمجان
اللاعت C04

د .سيري
اللاعت 19

الخويس
ًائب رئيس القسن :أ.عادل هرابطي

اللاعت 19

أ.هداز
اللاعت C04

هداز مصطفى سليم

أ.كسيسي زشدي
اللاعت C04

مىنهيت وجلىياث الببح

الاحصاء الخطبيلي

مبادئ وهظسياث
الازشاد
د .ساًحي

جكىىلىجيا التربيت

16.20-14.50

اللياس الىفس ي
والتربىي

االثٌيي
اللاعت 27

14.40-13.10

18.00-16.30

سيكىلىجيت ذوي
الاحخياجاث الخاصت
أ.ساعد شفيم
اللاعت 23

حشسيع مدزس ي

اللاعت c07

سيكىلىجيت ذوي
الاحخياجاث الخاصت
أ.ساعد شفيم
اللاعت C04
الحكم الساشد
واخالكياث املهىت
اللاعت C04

رئيس القسن:أ زياى هحوذ

قسن العلىم االجتواعية
شعبة علىم التربية

للسذاسي األول 2018/09/02

التىزيع السهٌي الخاص بالسٌة األولى هاستر تخصص ارشاد وتىجيه هذرسي فىج 01
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

األحذ

اساليب الخىجيه
والازشاد التربىي
ساًحي
اللاعت 23

اساليب الخىجيه والازشاد
التربىي
ساًحي
C04

االثٌيي

12.50-11.20

ابى احمد
C04

جبليل العمليت الخعلميت
بىو
اللاعت 19

بىو
اللاعت C04

الثالثاء

األربعاء

مىنهيت الببح في الازشاد
والخىجيه
شىتي
C04
لغت اجىبيت

الخويس
ًائب رئيس القسن :أ.عادل هرابطي

...........
اللاعت 19

هىدست الخكىين
بى احمد
C04

16.20-14.50
الخكفل بدوي صعىباث
الخعلم

الخىجيه والازشاد املدزس ي

جبليل العمليت الخعلميت

الخكفل بدوي صعىباث
الخعلم
مدوز
C04

14.40-13.10

18.00-16.30

اللاعت 23
الخىجيه والازشاد
املدزس ي
ابى احمد
ق19
املعالهت إلاحصائيت
للبياهاث التربىيت
ساعد صباح
كاعت 27
مىنهيت الببح في
الازشاد والخىجيه
شىتي
ق19

املعالهت إلاحصائيت
للبياهاث التربىيت
ساعد صباح
C04

املعلىماجيت والخعليم عن
بعد
اللاعت C04

رئيس القسن:أ زياى هحوذ

شعبة علىم التربية

للسذاسي األول 2018/09/02

التىزيع السهٌي الخاص بالسٌة األولى هاستر تخصص ارشاد وتىجيه هذرسي فىج 02
اليىم

09.30-08.00

11.10-09.40

األحذ

اساليب الخىجيه والازشاد
التربىي
ساًحي
C04

االثٌيي

الخكفل بدوي صعىباث
الخعلم
مدوز
اللاعت 23

الثالثاء

الخكفل بدوي صعىباث
الخعلم
مدوز
C04

األربعاء

اساليب الخىجيه
والازشاد التربىي
د.بن عامس وسيلت
اللاعت 14

ًائب رئيس القسن :أ.عادل هرابطي

بىاحمد
C04
حعليميت العمليت الخعلميت
بىو
اللاعت C04

دامخي
اللاعت 27

16.20-14.50
الخىجيه والازشاد
املدزس ي

الخىجيه والازشاد املدزس ي

اللاعت 27
مىنهيت الببح في
الازشاد والخىجيه
شىتي عبد السشاق
كاعت 16

هىدست الخكىين

لغت اجىبيت

بىاحمد
C04

...........
اللاعت 19

مىنهيت الببح في السشاد
والخىجيه
شىتي
املدزج01
جبليل العمليت الخعلميت

الخويس

12.50-11.20

14.40-13.10

18.00-16.30

املعالهت إلاحصائيت
للبياهاث التربىيت
ساعد صباح
ق23

املعالهت إلاحصائيت
للبياهاث التربىيت
ساعد صباح
C04

املعلىماجيت والخعليم عن
بعد
اللاعت C04

رئيس القسن:أ زياى هحوذ

قسن العلىم االجتواعية
شعبة علىم التربية

للسذاسي األول 2018/09/02

التىزيع السهٌي الخاص بالسٌة الثاًية هاستر ارشاد وتىجيه الفىج 01
اليىم

09.30-08.00

األحذ

مخطلباث الخىجيه
والازشاد
د.مدوز
اللاعت 19

11.10-09.40

14.40-13.10

16.20-14.50

مخطلباث الخىجيه والازشاد

الببح الخىثيلي

ازشاد املىهىبين

د.مدوز
اللاعت 19

ق 23

الازشاد الاسسي

االثٌيي

الثالثاء

األربعاء

ساًحي
ق 27

12.50-11.20

18.00-16.30

بىمجان هادًت
اللاعت C03

كضاًا جسبىيت زاهىت

الببح الخىثيلي
زابحي اسماعيل
ق23

زابحي اسماعيل
كاعت 06

امللاوالجيت

اإلرشاد ومشكالت الطفولة

باشا فاتن

املدزج 01

بىو
اللاعت 19

الازشاد الاسسي
ساًحي
ق 23

ازشاد املىهىبين
بىمجان هادًت
ق 27

بىاء وجكييف الاخخبازاث
بىو
ق23

بىاء وجكييف الاخخبازاث
بىو
ق23

اإلرشاد ومشكالت الطفولة

لغت اجىبيت

كحول

اللاعت 27

كاعت 04

الخويس
ًائب رئيس القسن :أ.عادل هرابطي

رئيس القسن:أ زياى هحوذ

