
2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 وم/التوقيتـالي   
وجيعلم النفس الفزيول  

لعوجأ.  
96 :ق       تط  

النفسيالقياس   
هوادفأ.  
32مد:      مح   

منهجية وتقنيات   
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:     مح    

حثمنهجية وتقنيات الب  
 أ.بن غذفة

17:ق       تط  

 
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوجأ.  
32مد:      مح  

 علم النفس المعرفي 
حجابأ.  

96:ق         تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 نظريات اللتعلم 
جنيدي فايزة أ.  

32مد:    مح   

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية
لعوج أ.  

96:ق      تط  

 علم النفس النمو
خلفةأ.  

96:ق       تط  

 تكنلوجية االتصال
خلفةأ.  

32مد:          مح   

 نظريات الشخصية 
بن غالمأ.  

69:ق        تط  

  
 الثــــــالثاء

المعرفيعلم النفس     
عالونةأ.  

32مد:          مح   

 القياس النفسي 
بوجرادةأ.  
97:ق       تط  

 نظريات الشخصية
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

خلفة النوري                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: الثانـــــــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:      مح   

منهجية وتقنيات   
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:         مح    

  
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج  أ.  
32مد:       مح  

 علم النفس النمو  
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 علم النفس النمو
بوشراكيأ.  
65 :ق       تط  

 نظريات اللتعلم
جنيدي فايزة أ.  

32مد:       مح   

 
 االثنـــــــين

 تكنلوجية االتصال  
خلفةأ.  

32مد:          مح   

 نظريات الشخصية
بن غالمأ.  
96:ق       تط  

   
 الثــــــالثاء

 علم النفس المعرفي
ذيب وحيدة أ.  
97:ق      تط  

وجيعلم النفس الفزيول  
مزوارأ.  

97 :ق      تط  

 علم النفس المعرفي
عالونةأ.  

32مد:          مح   

 القياس النفسي
بوجرادةأ.  
96:ق       تط  

 نظريات الشخصية 
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

حثمنهجية وتقنيات الب    
شيحيأ.  

92:ق        تط  

 لغة أجنبية
جنيدي فايزة أ.  

92:ق        تط  

  
 

 

 
 الخـمـيــس

  رئيس مصلحة التعليم والتقييم 



2لمين دباغين الهضاب سطيفجامعة   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: الثالـــــــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:          مح   

حثمنهجية وتقنيات الب   
بن غذفةأ.  
96:ق       تط  

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:      مح    

 القياس النفسي
بلقيدومأ.  
69:ق      تط  

 
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج أ.  
32مد:       مح  

 علم النفس النمو 
بوشراكيأ.  
17 :ق       تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 نظريات اللتعلم 
جنيدي فايزة أ.  

32مد:       مح   

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية 
لعوج أ.  

16:ق       تط  

 تكنلوجية االتصال
خلفةأ.  

32مد:          مح   

 نظريات الشخصية
عيساويأ.  
92:ق       تط  

   
 الثــــــالثاء

 علم النفس المعرفي 
عالونةأ.  

66:ق       تط  

 علم النفس المعرفي
عالونةأ.  

32مد:          مح   

وجيعلم النفس الفزيول   
مزوارأ.  

96 :ق      تط  

 نظريات الشخصية
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
  رئيس مصلحة التعليم والتقييم 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: الرابــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:       مح   

حثوتقنيات البمنهجية    
عظيميأ.  

92:ق        تط  

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:      مح    

  
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج أ.  
32مد:          مح  

وجيعلم النفس الفزيول  
لعوجأ.  

69 :ق       تط  

 علم النفس النمو 
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 نظريات الشخصية
غالمبن أ.  
61:ق       تط  

 نظريات اللتعلم
جنيدي فايزة أ.  

32مد:     مح   

 
 االثنـــــــين

 تكنلوجية االتصال  
خلفةأ.  

32مد:          مح   

 القياس النفسي
بلقيدومأ.  

66:ق        تط  

 علم النفس المعرفي
حافريأ.  

66:ق       تط  

 لغة أجنبية
جنيدي أ.  
66:ق     تط  

 
 الثــــــالثاء

 علم النفس النمو 
عيساويأ.  

71:ق        تط  

 علم النفس المعرفي
عالونةأ.  

32مد:          مح   

 نظريات الشخصية  
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: الخامــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:       مح   

وجيالفزيول علم النفس  
مزوارأ.  

91 :ق        تط  

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:         مح    

  
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج أ.  
32مد:       مح  

 علم النفس النمو
بوشراكيأ.  
97:ق        تط  

 نظريات الشخصية
بن غالمأ.  

97:ق        تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 نظريات اللتعلم 
جنيدي فايزة أ.  

32مد:       مح   

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية
.... أ.  

66:ق       تط  

 علم النفس المعرفي
حجابأ.  

66:ق          تط  

 تكنلوجية االتصال
خلفةأ.  

32مد:          مح   

 القياس النفسي 
بلقيدومأ.  

61:ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

حثمنهجية وتقنيات الب  
شيحيأ.  

96:ق       تط  

 علم النفس المعرفي 
عالونةأ.  

32مد:          مح   

 نظريات الشخصية  
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:       مح   

 القياس النفسي 
بلقيدومأ.  

66:ق       تط  

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:       مح    

  
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج أ.  
32مد:        مح  

 علم النفس المعرفي 
حافريأ.  

16:ق          تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
32مد:     مح   

اللتعلمنظريات    
جنيدي فايزة أ.  

32مد:     مح   

 
 االثنـــــــين

وجيعلم النفس الفزيول  
حجابأ.  

97 :ق        تط  

 نظريات الشخصية
عيساويأ.  

97:ق          تط  

 تكنلوجية االتصال
خلفةأ.  

32مد:          مح   

 علم النفس النمو
زيد حسين أ.  
96:ق       تط  

   
 الثــــــالثاء

المعرفيعلم النفس     
عالونةأ.  
32مد:       مح   

 نظريات الشخصية  
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية  
لعوج أ.  

62:ق       تط  

حثمنهجية وتقنيات الب  
شيحيأ.  

96:ق       تط  

  
 

 

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: السابــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:      مح   

 نظريات الشخصية
بوشراكيأ.  

99:ق          تط  

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:      مح    

وجيعلم النفس الفزيول  
مزوارأ.  

96 :ق         تط  

 
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج أ.  
32مد:          مح  

 علم النفس المعرفي
حجابأ.  

66:ق          تط  

 علم النفس النمو 
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 نظريات اللتعلم 
جنيدي فايزة أ.  

32مد:       مح   

 
 االثنـــــــين

 علم النفس النمو 
عيساوي أ.  
95:ق       تط  

 تكنلوجية االتصال
خلفةأ.  

32مد:       مح   

 القياس النفسي  
بغولأ.  

15:ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

المعرفيعلم النفس     
عالونةأ.  
32مد:      مح   

 نظريات الشخصية  
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية    
جنيدي فايزة أ.  

62:ق          تط  

حثمنهجية وتقنيات الب  
شيحيأ.  

95:ق       تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: الثامــــن    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:      مح   

 نظريات الشخصية 
بوشراكيأ.  
66:ق        تط  

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:         مح    

  
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج أ.  
32مد:       مح  

وجيعلم النفس الفزيول  
جنيدي فايزة أ.  
61 :ق        تط  

 علم النفس النمو 
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 القياس النفسي
هوادفأ.  

66ق         تط  

 نظريات اللتعلم
جنيدي فايزة أ.  

32مد:       مح   

 
 االثنـــــــين

 علم النفس النمو 
حجابأ.  

76:ق          تط  

 تكنلوجية االتصال
خلفةأ.  

32مد:          مح   

 لغة أجنبية
جنيدي أ.  

76:ق       تط  

 علم النفس المعرفي
حجابأ.  

66:ق      تط  

  
 الثــــــالثاء

حثمنهجية وتقنيات الب   
شيحيأ.  

96:ق        تط  

 علم النفس المعرفي
عالونةأ.  
32مد:       مح   

 نظريات الشخصية  
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس                                                                                               الفوج: التاســـع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي 

هوادفأ.  
32مد:          مح   

وجيعلم النفس الفزيول   
. مزوارأ  

61 :ق        تط  

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
32مد:      مح    

 نظريات الشخصية
بوشراكيأ.  
99:ق        تط  

 
 األحــــــــــد

علم النفس 
 الفيزيولوجي

لعوج أ.  
32مد:      مح  

 علم النفس المعرفي
حافريأ.  

66:ق        تط  

 علم النفس النمو 
حجاب أ.  
32مد:     مح   

 نظريات اللتعلم 
جنيدي فايزة أ.  

32مد:       مح   

 
 االثنـــــــين

 تكنلوجية االتصال  
خلفةأ.  

32مد:      مح   

 علم النفس النمو 
زيد حسين أ.  

17:ق  تط       

 القياس النفسي
بوجرادةأ.  

96ق         تط  

 
 الثــــــالثاء

المعرفيعلم النفس     
عالونةأ.  
32مد:     مح   

 نظريات الشخصية  
بزيحأ.  
32مد:    مح   

 
 األربـــــعاء

حثمنهجية وتقنيات الب      
شيحيأ.  

19:ق        تط  

 لغة أجنبية
جنيدي فايزة أ.  

96:ق        تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علوم التربية                                                                                                    الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تقنيات البحث

خلوة أ.  
62مد:     مح   

 القياس التربوي
خرموش أ.  
62مد:      مح   

 طرق واستر التدريس 
باشيوة أ.  
32مد:      مح   

 لغة أجنبية
..... أ.  

62:ق        تط   

  
 األحــــــــــد

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  
32مد:       مح   

يةابستمولوجيا الترب  
بن دعيمة أ.  
19:ق       تط  

 علم نفس التربوي
بن عيسى أ.  
61:ق        تط  

 

 علم نفس النمو
عزوز أ.  
32مد:      مح   

  
 االثنـــــــين

 مذاهب ونظريات تر  
زرقان أ.  

96:ق       تط  

 القياس التربوي 
خرموش أ.  

66:ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 مذاهب ونظريات تر 
بن عمارة أ.  
32مد:       مح   

 طرق واستر التدريس
معارشة أ.  
96:ق       تط  

 تقنيات البحث تر 
بن عمارة أ.  
61:ق       تط  

النموعلم نفس   
خلفة أ.  

61:ق        تط  

 
 األربـــــعاء

يةابستمولوجيا الترب   
خنيش أ.  
32مد:       مح   

     
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علوم التربية                                                                                              الفوج: الثانـــــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تقنيات البحث

خلوة أ.  
62مد:       مح   

 القياس التربوي
خرموش أ.  
62مد:       مح   

 طرق واستر التدريس 
باشيوة أ.  
32مد:       مح   

 القياس التربوي
خرموش أ.  
92:ق       تط   

  
 األحــــــــــد

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  
32مد:       مح   

 طرق واستر التدريس
باشيوة أ.  

19:ق       تط  

 علم نفس النمو 
عزوز أ.  

32مد:       مح   

يةابستمولوجيا الترب  
نويوة أ.  

97:ق       تط  

 
 االثنـــــــين

 مذاهب ونظريات تر  
خرموش أ.  
69:ق        تط  

 علم نفس التربوي
بن عيسى أ.  
69:ق       تط  

النموعلم نفس   
بوثلجة أ.  

65:ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 مذاهب ونظريات تر 
بن عمارة أ.  
32مد:       مح   

 تقنيات البحث تر
بن عمارة أ.  
97:ق       تط  

    
 األربـــــعاء

يةابستمولوجيا الترب   
خنيش أ.  
32مد:       مح   

أجنبية لغة   
..... أ.  

99:ق        تط  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علوم التربية                                                                                              الفوج: الثالـــــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تقنيات البحث

خلوة أ.  
62مد:       مح   

 القياس التربوي
خرموش أ.  
62مد:       مح   

 طرق واستر التدريس
باشيوة أ.  

62:ق          تط  

 طرق واستر التدريس
باشيوة أ.  
32مد:       مح   

    
 األحــــــــــد

 القياس التربوي
هوادف أ.  
69:ق       تط  

 علم نفس التربوي
معارشة أ.  
32مد:       مح   

 تقنيات البحث تر
معارشة أ.  
66:ق        تط  

 علم نفس النمو 
عزوز أ.  

32مد:       مح   

  
 االثنـــــــين

النموعلم نفس   
طواوزة أ.  
66:ق       تط  

 مذاهب ونظريات تر
زرقان أ.  

66:ق       تط  

     
 الثــــــالثاء

 مذاهب ونظريات تر 
بن عمارة أ.  
32مد:          مح   

 علم نفس التربوي  
سالم أ.  

66:ق       تط  

  
 األربـــــعاء

يةابستمولوجيا الترب   
خنيش أ.  

32مد:          مح   

يةابستمولوجيا الترب   
خنيش أ.  

96:ق        تط  

 لغة أجنبية
..... أ.  

76:ق        تط  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علوم التربية                                                                                              الفوج: الرابـــــع

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تقنيات البحث

خلوة أ.  
62مد:          مح   

 القياس التربوي
خرموش أ.  

62مد:          مح   

 تقنيات البحث تر
عظيمي أ.  
96:ق      تط  

 طرق واستر التدريس
باشيوة أ.  

32مد:          مح   

    
 األحــــــــــد

التربويعلم نفس    
معارشة أ.  

32مد:          مح   

 مذاهب ونظريات تر
بن عمارة أ.  
99:ق        تط  

 علم نفس النمو 
عزوز أ.  

32مد:          مح   

 طرق واستر التدريس
باشيوة أ.  

96:ق        تط  

 
 االثنـــــــين

 القياس التربوي   
خرموش أ.  
17:ق        تط  

   
 الثــــــالثاء

يةالتربابستمولوجيا   
خنيش أ.  

96:ق        تط  

 مذاهب ونظريات تر
بن عمارة أ.  
32مد:       مح   

النموعلم نفس   
طواوزة أ.  
67:ق       تط  

 علم نفس التربوي
سالم أ.  

96:ق          تط  

   
 األربـــــعاء

يةابستمولوجيا الترب   
خنيش أ.  

32مد:          مح   

 لغة أجنبية
..... أ.  

96:ق       تط  

    
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علوم التربية                                                                                              الفوج: الخامـــــس

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تقنيات البحث

خلوة أ.  
62مد:          مح   

 القياس التربوي
خرموش أ.  

62مد:          مح   

 مذاهب ونظريات تر
خرموش أ.  
96:ق        تط  

 طرق واستر التدريس
باشيوة أ.  
32مد:      مح   

    
 األحــــــــــد

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

32مد:          مح   

 تقنيات البحث تر 
بن عمارة أ.  
91:ق        تط  

 علم نفس النمو
عزوز أ.  

32مد:          مح   

 القياس التربوي
هوادف أ.  

92:ق        تط  

 
 االثنـــــــين

 طرق واستر التدريس 
مشحوق أ.  
69:ق       تط  

النموعلم نفس    
بوثلجة أ.  

66:ق        تط  

   
 الثــــــالثاء

 مذاهب ونظريات تر 
بن عمارة أ.  
32مد:       مح   

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  
97:ق        تط  

   
 األربـــــعاء

يةابستمولوجيا الترب   
خنيش أ.  

32مد:          مح   

يةابستمولوجيا الترب  
قلي يحي أ.  
99:ق       تط  

 لغة أجنبية  
..... أ.  

67:ق       تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علوم التربية                                                                                              الفوج: السادس

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تقنيات البحث

خلوة أ.  
62مد:          مح   

 القياس التربوي
خرموش أ.  

62مد:          مح   

 طرق واستر التدريس 
باشيوة أ.  

32مد:          مح   

 سطرق واستر التدري 
باشيوة أ.  

66:ق        تط  

 لغة أجنبية
.... أ.  

66:ق       تط  

 
 األحــــــــــد

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

32مد:          مح   

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  
66:ق        تط  

 علم نفس النمو
عزوز أ.  

32مد:       مح   

  
 االثنـــــــين

النموعلم نفس    
بوثلجة أ.  

61:ق       تط  

يةابستمولوجيا الترب   
قلي يحي أ.  
65:ق       تط  

التربويالقياس    
خرموش أ.  
96:ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

 مذاهب ونظريات تر 
بن عمارة أ.  
32مد:       مح   

 مذاهب ونظريات تر 
بن عمارة أ.  
69:ق       تط  

 تقنيات البحث تر
معارشة أ.  
69:ق        تط  

  
 األربـــــعاء

يةابستمولوجيا الترب   
خنيش أ.  
32مد:       مح   

     
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  أرطــــوفــونـيا                                                                                             الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 علم الصوتيات        

جعط أ.  
92:ق       تط  

يتش.فيزيو.ج تنفس  
بوفاسة أ.  
32مد:      مح   

 بيتش.فيزيو.ج العص  
ذيب أ.  

66:ق       تط  

 منهجية البحث
خالد أ.  

02مد:       مح   

 
 األحــــــــــد

  
 

بيتش.فيزيو.ج العص    
يوسفي أ.  
62مد:      مح   

 منهجية البحث       
خالد أ.  

66:ق       تط  

 
 االثنـــــــين

سيتش.فيزيو.ج تنف  
بوفاسة أ.  
96:ق       تط  

 اللسانيات
قيرواني أ.  
62مد:      مح   

 اللسانيات             
بعيسى أ.  

95:ق       تط  

 علم الصوتيات 
جنون أ.  
32مد:    مح   

  
 الثــــــالثاء

 علم النفس النمو
عقيدة أ.  
32مد:      مح   

علم النفس النمو        
عقيدة أ.   
66:ق       تط  

    
 األربـــــعاء

 لغة متخصصة         
بعيسى أ.  

66:ق        تط  

القياس النفسي         
عبدالصمد أ.   

95:ق       تط  

 القياس النفسي
عبدالصمد أ.  
62مد:      مح   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  أرطــــوفــونـيا                                                                                             الفوج: الثانـــــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
يتش.فيزيو.ج تنفس    

بوفاسة أ.  
32مد:          مح   

 علم الصوتيات        
جعط أ.  

69:ق       تط   

 منهجية البحث
خالد أ.  

32مد:          مح   

 
 األحــــــــــد

 منهجية البحث          
فوناس أ.  

66:ق        تط  

بيتش.فيزيو.ج العص  
يوسفي أ.  

62مد:          مح   

 بيتش.فيزيو.ج العص
ذيب أ.  

96:ق          تط  

 
 االثنـــــــين

 اللسانيات             
بعيسى أ.  

17:ق          تط  

 اللسانيات
بعيسى أ.  

62مد:          مح   

سيتش.فيزيو.ج تنف   
بوفاسة أ.  
96:ق       تط  

 علم الصوتيات
جنون أ.  

32مد:          مح   

  
 الثــــــالثاء

 علم النفس النمو
عقيدة أ.  
32مد:      مح   

علم النفس النمو       
عقيدة أ.   
66:ق       تط  

القياس النفسي         
عبدالصمد أ.   
66:ق        تط  

    
 األربـــــعاء

 القياس النفسي    
عبدالصمد أ.  
62مد:          مح   

 لغة متخصصة       
بعيسى أ.  

61:ق       تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  أرطــــوفــونـيا                                                                                             الفوج: الثالـــــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
يتش.فيزيو.ج تنفس    

بوفاسة أ.  
32مد:          مح   

 علم الصوتيات       
جعط أ.  

65:ق        تط  

  
 

 منهجية البحث
خالد أ.  

32مد:          مح   

 
 األحــــــــــد

سيتش.فيزيو.ج تنف  
بوفاسة أ.  

61:ق          تط  

 بيتش.فيزيو.ج العص 
ذيب أ.  

66:ق       تط  

بيتش.فيزيو.ج العص   
يوسفي أ.  

62مد:          مح   

 االثنـــــــين 

 اللسانيات 
بعيسى أ.  

62مد:          مح   

علم النفس النمو       
عقيدة أ.   
97:ق       تط  

 علم الصوتيات 
جنون أ.  

32مد:          مح   

  
 الثــــــالثاء

 علم النفس النمو
عقيدة أ.  
32مد:     مح   

 اللسانيات               
بعيسى أ.  

66:ق       تط  

 منهجية البحث       
فوناس أ.  

62:ق        تط  

 لغة متخصصة       
بعيسى أ.  

96:ق        تط  

 
 األربـــــعاء

 القياس النفسي    
عبدالصمد أ.  
62مد:          مح   

القياس النفسي         
عبدالصمد أ.   
17:ق        تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا             

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  أرطــــوفــونـيا                                                                                             الفوج: الرابـــــع

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
يتش.فيزيو.ج تنفس    

بوفاسة أ.  
32مد:          مح   

 بيتش.فيزيو.ج العص
ذيب أ.  

66:ق       تط  

  
 

 منهجية البحث
خالد أ.  

32مد:          مح   

 
 األحــــــــــد

بيتش.فيزيو.ج العص      
يوسفي أ.  

62مد:          مح   

 علم الصوتيات       
جعط أ.  

61:ق       تط  

 
 االثنـــــــين

علم النفس النمو       
عقيدة أ.   
16:ق       تط  

 اللسانيات
بعيسى أ.  

62مد:          مح   

سيتش.فيزيو.ج تنف  
بوفاسة أ.  
96:ق       تط  

 علم الصوتيات 
جنون أ.  

32مد:          مح   

  
 الثــــــالثاء

النموعلم النفس   
عقيدة أ.  
32مد:      مح   

القياس النفسي         
عبدالصمد أ.   

61:ق       تط  

 منهجية البحث        
فوناس أ.  

66:ق       تط  

 اللسانيات             
بعيسى أ.  

65:ق        تط  

  
 األربـــــعاء

 لغة متخصصة          
بعيسى أ.  

96:ق       تط  

 القياس النفسي
عبدالصمد أ.  
62مد:          مح   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا             

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العيادي                                                                                             الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 علم النفس العيادي 

عزوز أ.  
28مد       مح    

 علم النفس العيادي   
عزوز أ.  

69:ق       تط  

 اضطرابات السلوك 
بن عطية أ.  

26مد     مح    

  
 األحــــــــــد

ةاضطرابات الشخصي   
فاسي أ.  

62مد:       مح   

 اضطرابات السلوك   
حمايدية أ.  
66:ق       تط  

ة  االضطرابات الحسي
جبار أ.    
16:ق        تط  

اضطرابات اللغة 
 السيكوسوماتيكية

حافري أ.  
26مد       مح    

 
 االثنـــــــين

 اختبارات شخصية 
بومعزة أ.  

32مد:       مح   

 اختبارات الشخصية
بومعزة أ.  

66:ق       تط  

    
 الثــــــالثاء

 علم النفس المرضي 
بن عطية أ.  
66:ق       تط  

ة اضطرابات الشخصي
عزيز أ.     
66:ق       تط  

مالحوكمة وأخالقيات   
مزوار أ.  
32مد:      مح   

   
 األربـــــعاء

 علم النفس المرضي  
بكار أ.  

32مد:       مح   

  ضطرابات الحسيةاال
لعوامن أ.  
32مد:       مح   

أجنبيةلغة   
.... أ.  

96:ق       تط  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العيادي                                                                                             الفوج: الثانـــــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 علم النفس العيادي 

عزوز أ.  
28مد      مح    

ة اضطرابات الشخصي 
فاسي أ.     
62:ق       تط  

 اضطرابات السلوك
بن عطية أ.  
26مد       مح    

  
 األحــــــــــد

ةاضطرابات الشخصي   
فاسي أ.  
62مد:      مح   

 اضطرابات السلوك  
حمايدية أ.  
66:ق        تط  

اضطرابات اللغة   
 السيكوسوماتيكية

حافري أ.  
26مد      مح    

 
 االثنـــــــين

 اختبارات شخصية 
بومعزة أ.  

32مد:      مح   

     
 الثــــــالثاء

 اختبارات الشخصية  
بومعزة أ.  
61:ق       تط  

 الحوكمة وأخالقيات م
مزوار أ.  

32مد:          مح   

 علم النفس المرضي
بن عطية أ.  
66:ق       تط  

 لغة أجنبية
..... أ.  

69:ق      تط  

 
 األربـــــعاء

 علم النفس المرضي  
بكار أ.  

32مد:       مح   

  االضطرابات الحسية
لعوامن أ.  
32مد:      مح   

ة  االضطرابات الحسي
لعوامن أ.    
99:ق      تط  

 علم النفس العيادي   
مزلوق أ.  
99:ق      تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العيادي                                                                                             الفوج: الثالـــــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية

لعزازقة أ.  
96:ق      تط  

 علم النفس العيادي
عزوز أ.  
28مد      مح    

 علم النفس العيادي    
عزوز أ.  
12:ق      تط  

 اضطرابات السلوك
بن عطية أ.  
26مد      مح    

  
 األحــــــــــد

ةاضطرابات الشخصي   
فاسي أ.  

62مد:       مح   

ة اضطرابات الشخصي 
فاسي أ.     
65:ق       تط  

اضطرابات اللغة  
 السيكوسوماتيكية

حافري أ.  
26مد       مح    

 
 االثنـــــــين

 اختبارات شخصية 
بومعزة أ.  

32مد:          مح   

 اضطرابات السلوك  
حمايدية أ.  

66:ق       تط  

ة  االضطرابات الحسي
عزيز أ.    

66:ق       تط  

   
 الثــــــالثاء

 اختبارات الشخصية
بومعزة أ.  
65:ق       تط  

 علم النفس المرضي 
بن عطية أ.  

65:ق          تط  

 الحوكمة وأخالقيات م
مزوار أ.  
32مد:      مح   

   
 األربـــــعاء

 علم النفس المرضي  
بكار أ.  

32مد:      مح   

  االضطرابات الحسية
لعوامن أ.  
32مد:       مح   

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العيادي                                                                                             الفوج: الرابـــــع

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 علم النفس العيادي 

عزوز أ.  
28مد     مح    

 علم النفس المرضي 
بن عطية أ.  
96:ق       تط  

 اضطرابات السلوك
بن عطية أ.  
26مد       مح    

  
 األحــــــــــد

ةاضطرابات الشخصي   
فاسي أ.  
62مد:      مح   

ة اضطرابات الشخصي
فاسي أ.     
61:ق       تط  

اضطرابات اللغة   
 السيكوسوماتيكية

حافري أ.  
26مد       مح    

 
 االثنـــــــين

 اختبارات شخصية 
بومعزة أ.  

32مد:      مح   

     
 الثــــــالثاء

 اضطرابات السلوك  
لعوامن أ.  

69:ق        تط  

 اختبارات الشخصية
بومعزة أ.  

69:ق        تط  

ة  االضطرابات الحسي
جبار أ.    
69:ق       تط  

 الحوكمة وأخالقيات م
مزوار أ.  
32مد:       مح   

   
 األربـــــعاء

 علم النفس المرضي  
بكار أ.  

32مد:       مح   

  االضطرابات الحسية
لعوامن أ.  
32مد:        مح   

 علم النفس العيادي   
بكار أ.  

69:ق        تط  

 لغة أجنبية
..... أ.  

66:ق       تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العيادي                                                                                             الفوج: الخامـــــس

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 علم النفس العيادي 

عزوز أ.  
28مد      مح    

 علم النفس المرضي
بن عطية أ.  
66:ق       تط  

 اضطرابات السلوك 
بن عطية أ.  
26مد      مح    

  
 األحــــــــــد

ةاضطرابات الشخصي   
فاسي أ.  
62مد:      مح   

ة  االضطرابات الحسي 
جبار أ.    
66:ق       تط  

اضطرابات اللغة  
 السيكوسوماتيكية

حافري أ.  
26مد      مح    

 
 االثنـــــــين

 اختبارات الشخصية
بومعزة أ.  

96:ق       تط  

 اختبارات شخصية
بومعزة أ.  

32مد:      مح   

ة اضطرابات الشخصي
عزيز أ.     

61:ق      تط  

 لغة أجنبية  
.... أ.  

67:ق      تط  

 
 الثــــــالثاء

 الحوكمة وأخالقيات م   
مزوار أ.  
32مد:      مح   

 علم النفس العيادي   
جبار أ.  

12:ق       تط  

  
 األربـــــعاء

 علم النفس المرضي  
بكار أ.  

32مد:      مح   

  االضطرابات الحسية
لعوامن أ.  
32مد:     مح   

 اضطرابات السلوك   
لعوامن أ.  
91:ق      تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العيادي                                                                                             الفوج: السادس

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 علم النفس العيادي 

عزوز أ.  
28مد      مح    

ة اضطرابات الشخصي
فاسيأ.      

61:تط       ق  

 اضطرابات السلوك 
بن عطية أ.  

26مد     مح    

  
 األحــــــــــد

ةاضطرابات الشخصي   
فاسي أ.  

62مد:       مح   

 علم النفس العيادي   
جبار أ.  

69:ق       تط  

 لغة أجنبية 
..... أ.  

66:ق          تط  

 اضطرابات اللغة
 السيكوسوماتيكية

حافري أ.  
26مد          مح    

 
 االثنـــــــين

 اختبارات شخصية 
بومعزة أ.  

32مد:      مح   

 اضطرابات السلوك   
حمايدية أ.  

66:ق      تط  

   
 الثــــــالثاء

 اختبارات الشخصية 
مزلوق وفاء أ.  
66:ق       تط  

ة  االضطرابات الحسي
لعوامن أ.    
66:ق       تط  

 الحوكمة وأخالقيات م
مزوار أ.  
32مد:       مح   

 علم النفس المرضي
بكار أ.  

66:ق      تط  

  
 األربـــــعاء

 علم النفس المرضي  
بكار أ.  

32مد:       مح   

  االضطرابات الحسية
لعوامن أ.  
32مد:       مح   

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                                  الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية 

...... أ.  
62:ق      تط   

متحليل العمل ودراسة  
كفان أ.  
20مد     مح   

يةتسيير الموارد بشر  
كفان أ.  
  25ق    مح 

    
 األحــــــــــد

 منهجية البحث 
علطي أ.  
20مد     مح   

 قانون العمل            
سيدي صالح أ.  

12:ق      تط  

تسيير الموارد   
 البشرية
 أ. كفان

69ق       تط  

 
 االثنـــــــين

 الحكم الراشد
..... أ.  

32مد:     مح   

 منهجية البحث         
علطي أ.  

66:ق      تط  

 قانون العمل
علطي أ.  

23مد      مح   

   
 الثــــــالثاء

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

95:ق       تط  

 السلوك التنظيمي
بحري أ.  
12مد:     مح   

 األرغونوميا
عسيلي أ.  
62مد:   مح   

 األرغونوميا
 أ. عسيلي

61:ق       تط  

 تحليل العمل ودراسة
 المراكز

عسيليأ.   
15ق        تط  

  
 األربـــــعاء

 تسيير المؤسسة   
 أ. بحري

17ق       تط  

 تسيير المؤسسة 
بحري أ.  

12مد:     مح   

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                                  الفوج: الثانـــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
مودراسةتحليل العمل     

كفان أ.  
20مد     مح   

يةتسيير الموارد بشر  
كفان أ.  
  25ق    مح 

 لغة أجنبية
نيني أ.  

72:ق      تط   

  
 األحــــــــــد

 منهجية البحث 
علطي أ.  

20مد          مح   

 منهجية البحث        
علطي أ.  
96:ق      تط  

ريةتسيير الموارد البش  
 أ. كفان

96ق        تط  

 العمل ودراسةتحليل 
 المراكز

سيدي صالحأ.   
16ق       تط  

   
 االثنـــــــين

 الحكم الراشد
..... أ.  

32مد:     مح   

 قانون العمل  
علطي أ.  

23مد      مح   

   
 الثــــــالثاء

 السلوك التنظيمي 
بحري أ.  
12مد:     مح   

 األرغونوميا
عسيلي أ.  
62مد:   مح   

 تسيير المؤسسة 
عيساويأ.   
66ق       تط  

 قانون العمل           
سيدي صالح أ.  

19:ق      تط  

  
 األربـــــعاء

 تسيير المؤسسة    
بحري أ.  

12مد:          مح   

 األرغونوميا
 أ. عسيلي

96:ق       تط  

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

96:ق       تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                                  الفوج: الثالـــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية

..... أ.  
97:ق      تط   

متحليل العمل ودراسة   
كفان أ.  
20مد     مح   

يةتسيير الموارد بشر  
كفان أ.  
  25ق    مح 

    
 األحــــــــــد

 منهجية البحث 
علطي أ.  

20مد          مح   

ريةالبشتسيير الموارد     
كفانأ.   

96ق       تط  

  
 االثنـــــــين

 الحكم الراشد
..... أ.  
32مد:     مح   

 قانون العمل           
سيدي صالح أ.  

66:ق      تط  

 قانون العمل 
علطي أ.  
23مد      مح   

 منهجية البحث        
علطي أ.  

16:ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 السلوك التنظيمي 
بحري أ.  
12مد:     مح   

 األرغونوميا
عسيلي أ.  
62مد:   مح   

 تسيير المؤسسة  
عيساويأ.   

16ق        تط  

  
 األربـــــعاء

 تحليل العمل ودراسة  
 المراكز

عسيليأ.   
16ق        تط  

 تسيير المؤسسة 
بحري أ.  

12مد:          مح   

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

92:ق       تط  

 األرغونوميا
 أ. عسيلي

92:ق      تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  أرطوفونيا                                                                                                                الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد       

مصعوبات التعل  
نجارأ.   

97:ق        تط  

 أ.االضطرابات النمائية 
 لعوامن

66:ق       تط  

اضطرابات اللفة 
 الشفوية

لعوامن أ.  
26مد     مح   

اضطرابات اللغة 
الشفوية                

بوفاسة أ.  
62:ق       تط  

 اضطرابات الصوت 
نجارأ.   

16:ق      تط  

 
 االثنـــــــين

      حبسة وأساليب التكفلال 
بزيح أ.  

65:ق       تط  

الحبسة وأساليب   
 التكفل

بزيح أ.  
26مد     مح   

لغة متخصصة         
.... أ.  

16:ق      تط  

 
 الثــــــالثاء

صأساليب الفحص والتشخي   
سعد أ.  
26مد      مح   

 اإلعاقة السمعية 
سعد أ.  
26مد     مح   

 اضطرابات الصوت 
نجار أ.  

21مد       مح   

 
 األربـــــعاء

 الحكم الراشد 
لعوامن أ.  
26مد     مح   

 اإلعاقة السمعية  
حموديأ.   

97:ق       تط  

 أساليب الفحص
سعدأ.   

97:ق      تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  أرطوفونيا                                                                                                                الفوج: الثانــــــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
حــــــــــداأل         

ة االضطرابات النمائي
لعوامن أ.  
96:ق       تط  

اضطرابات اللفة  
 الشفوية

لعوامن أ.  
26مد     مح   

    
 االثنـــــــين

لغة متخصصة         
..... أ.  

91:ق       تط  

اضطرابات اللغة 
الشفوية                

قيرواني أ.  
62:ق       تط  

الحبسة وأساليب  
 التكفل                

بزيح أ.  
16:ق     تط  

الحبسة وأساليب 
 التكفل

بزيح أ.  
26مد      مح   

 صعوبات التعلم
قيروانيأ.   
96:ق      تط  

 
 الثــــــالثاء

أساليب الفحص  
 والتشخيص

سعد أ.  
26مد      مح   

 أساليب الفحص
سعدأ.   

62:ق       تط  

 اإلعاقة السمعية
سعد أ.  
26مد     مح   

 اضطرابات الصوت
نجارأ.   

11:ق       تط  

 اضطرابات الصوت
نجار أ.  
21مد      مح   

 
 األربـــــعاء

 الحكم الراشد 
لعوامن أ.  
26مد     مح   

 اإلعاقة السمعية
حموديأ.   

96:ق       تط  

    
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  أرطوفونيا                                                                                                                الفوج: الثالــــــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد       
ة   اللغة الشفوياضطرابات  

بوفاسة أ.  
65:ق       تط  

اضطرابات اللفة 
 الشفوية

لعوامن أ.  
26مد      مح   

 اضطرابات الصوت
نجارأ.   

16:ق       تط  

 صعوبات التعلم
قيروانيأ.   

16:ق       تط  

  
 االثنـــــــين

 أساليب الفحص  
دقيشأ.   

76:ق       تط  

لغة متخصصة         
..... أ.  

15ق      تط  

الحبسة وأساليب 
 التكفل

بزيح أ.  
26مد      مح   

  
 الثــــــالثاء

صأساليب الفحص والتشخي   
سعد أ.  
26مد      مح   

الحبسة وأساليب 
التكفل                

بزيح أ.   
12:ق       تط  

 اإلعاقة السمعية
سعد أ.  
26مد      مح   

الصوتاضطرابات    
نجار أ.  
21مد     مح   

 
 األربـــــعاء

 الحكم الراشد 
لعوامن أ.  
26مد     مح   

ة االضطرابات النمائي 
لعوامن أ.  
96:ق       تط  

 اإلعاقة السمعية 
حموديأ.   

96:ق        تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  أرطوفونيا                                                                                                                الفوج: الرابــــــع

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد       

 اضطرابات اللغة
الشفوية            

قيرواني أ.      
96:ق       تط  

اضطرابات اللفة  
 الشفوية

لعوامن أ.  
26مد      مح   

 صعوبات التعلم
قيروانيأ.   

15:ق       تط  

الصوتاضطرابات   
نجارأ.   

15:ق       تط  

  
 االثنـــــــين

فلالحبسة وأساليب التك      
بزيح أ.  
26مد      مح   

لغة متخصصة      
..... أ.       

16:ق      تط  

 
 الثــــــالثاء

صأساليب الفحص والتشخي   
سعد أ.  

26مد       مح   

 اإلعاقة السمعية 
سعد أ.  
26مد      مح   

فل  الحبسة وأساليب التك
بزيح أ.  

16:ق      تط  

 اضطرابات الصوت
نجار أ.  

21مد       مح   

 
 األربـــــعاء

 الحكم الراشد 
لعوامن أ.  
26مد       مح   

   االضطرابات النمائية
لعوامن أ.  
66:ق       تط  

 اإلعاقة السمعية
حموديأ.   

66:ق        تط  

 أساليب الفحص
سعدأ.   

66:ق        تط  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  توجيه وإرشاد                                                                                                       الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 منهجية 

فارسأ.   
96:ق       تط  

 القياس النفسي  
دعيدشأ.   

65:ق       تط  

ويالقياس نفسي ترب  
دعيدش أ.  
23مد      مح   

 
 األحــــــــــد

ةتكنولوجية التربي  
بن عمارة أ.  

26 مد     مح   

 تشريع مدرسي 
نبيلي أ.  
23 مد     مح   

منهجية                
فارس أ.  
21مد       مح   

   
 االثنـــــــين

 التوجيه المهني 
بوصلب أ.  

26 مد     مح   

 لغة أجنبية 
لعوجأ.   

66:ق       تط  

 مبادئ ونظريات إرشا
مقدمأ.   

61:ق       تط  

إرشمبادئ ونظريات   
مقدم أ.  

   21 مد     مح 

    اإلحصاء التطبيقي
عظيمي أ.  

92:ق        تط  

 
 الثــــــالثاء

 الحكم الراشد    
زرقان أ.  

23 مد      مح   

  
 األربـــــعاء

 التوجيه المهني   
بوصلبأ.   

66 ق       تط  

اإلرشاد والصحة 
 النفسية

 أ. حربوش

66 ق       تط  

اإلرشاد والصحة 
 النفسية

حربوش أ.  

25 مد       مح   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا             

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  توجيه وإرشاد                                                                                                       الفوج: الثانـــــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 منهجية  

فارسأ.   
66:ق       تط  

ويالقياس نفسي ترب    
دعيدش أ.  
23مد      مح   

 
 األحــــــــــد

ةتكنولوجية التربي  
بن عمارة أ.  

26 مد     مح   

    اإلحصاء التطبيقي
عظيمي أ.  
62:ق      تط  

 تشريع مدرسي
نبيلي أ.  
23 مد      مح   

منهجية                
فارس أ.  
21مد       مح   

   
 االثنـــــــين

 التوجيه المهني 
بوصلب أ.  
26 مد      مح   

 مبادئ ونظريات إرشا
مقدمأ.   

12:ق       تط  

 مبادئ ونظريات إرش  
مقدم أ.  

   21 مد      مح 

  
 الثــــــالثاء

 التوجيه المهني   
بوصلبأ.   

65 ق       تط  

 الحكم الراشد
زرقان أ.  
23 مد     مح   

 لغة أجنبية
....أ.   

16:ق       تط  

 
 األربـــــعاء

اإلرشاد والصحة    
 النفسية

 أ. حربوش
61 ق       تط  

 القياس النفسي
دعيدشأ.   

61:ق       تط  

اإلرشاد والصحة 
 النفسية

حربوش أ.  
25 مد      مح   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  توجيه وإرشاد                                                                                                       الفوج: الثالـــــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 القياس النفسي   

دعيدشأ.   
16:ق       تط  

ويالقياس نفسي ترب   
دعيدش أ.  
23مد      مح   

 
 األحــــــــــد

ةتكنولوجية التربي  
بن عمارة أ.  

26 مد     مح   

 تشريع مدرسي 
نبيلي أ.  
23 مد     مح   

منهجية                
فارس أ.  
21مد       مح   

 منهجية
فارسأ.   

19:ق       تط  

  
 االثنـــــــين

 التوجيه المهني 
بوصلب أ.  
26 مد    مح   

 لغة أجنبية
بن دالي عثمانأ.   

16:ق       تط  

    اإلحصاء التطبيقي 
عظيمي أ.  
16:ق       تط  

 مبادئ ونظريات إرش
مقدم أ.  

   21 مد     مح 

 مبادئ ونظريات إرشا
مقدمأ.   

66:ق         تط  

 
 الثــــــالثاء

 التوجيه المهني 
بوصلبأ.   

62 ق        تط  

اإلرشاد والصحة  
 النفسية

 أ. حربوش
66 ق         تط  

 الحكم الراشد
زرقان أ.  
23 مد     مح   

  
 األربـــــعاء

اإلرشاد والصحة      
 النفسية

حربوش أ.  

25 مد      مح   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس التربوي                                                                                       الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية 

نينيأ.   
66:ق       تط  

علمتنظريات ال  
بن دعيمة أ.  

35ق     مح   

    
 األحــــــــــد

 تشريع مدرسي 
نبيلي أ.  
20مد     مح   

 صعوبات التعلم 
بوعزةأ.   

69:ق      تط  

ةتكنولوجية التربي  
سالم أ.  
35ق       مح   

 صعوبات التعلم
فارس أ.  
35ق       مح   

 
 االثنـــــــين

 منهجية
خليفيأ.   

69:ق       تط  

 الحكم الراشد
بوعزة أ.  
35ق      مح   

 نظريات التعلم
بوعزةأ.   

12:ق       تط  

 اإلحصاء التطبيقي
بن عيسى أ.  

21مد      مح   

    
 الثــــــالثاء

 منهجية
خليفي أ.  
26مد      مح   

 التقويم التربوي
خنيش أ.  
20مد      مح   

 التقويم التربوي
خنيشأ.   

16 ق       تط  

 التعليمية 
أحميد أ.  
35ق     مح   

 التعليمية
سترالرحمانأ.   
95:ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس التربوي                                                                                       الفوج: الثانـــــي

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 صعوبات التعلم

فارسأ.   
66:ق        تط  

 نظريات التعلم
بن دعيمةأ.   
66:ق       تط  

 نظريات العلم
بن دعيمة أ.  

35ق      مح   

    
 األحــــــــــد

 تشريع مدرسي 
نبيلي أ.  
20مد     مح   

 التعليمية 
أحميدأ.   

16:ق      تط  

ةتكنولوجية التربي  
سالم أ.  
35ق     مح   

 صعوبات التعلم
فارس أ.  
35ق      مح   

 
 االثنـــــــين

 الحكم الراشد 
بوعزة أ.  
35ق      مح   

 التقويم التربوي
خنيشأ.   

62 ق       تط  

 اإلحصاء التطبيقي
بن عيسى أ.  

21مد     مح   

    
 الثــــــالثاء

 منهجية
خليفي أ.  
26مد       مح   

 التقويم التربوي
خنيش أ.  
20مد      مح   

 منهجية
خليفيأ.   

62:ق       تط  

 التعليمية 
أحميد أ.  
35ق       مح   

 لغة أجنبية
سليماني ليلىأ.   
96:ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    مصلحة التعليم والتقييمرئيس                                                                                                                                               

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثالثة  علم النفس التربوي                                                                                       الفوج: الثالـــــث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 نظريات العلم  

بن دعيمة أ.  
35ق       مح   

 التقويم التربوي
خرموشأ.   
19 ق     تط  

   
 األحــــــــــد

 منهجية
خليفيأ.   

96:ق       تط  

 تشريع مدرسي
نبيلي أ.  
20مد     مح   

 التعليمية
أحميدأ.   

66:ق       تط  

ةتكنولوجية التربي   
سالم أ.  
35ق      مح   

 صعوبات التعلم
فارس أ.  
35ق       مح   

 
 االثنـــــــين

 الحكم الراشد 
بوعزة أ.  
35ق       مح   

 اإلحصاء التطبيقي 
بن عيسى أ.  
21مد       مح   

نظريات التعلم   
بوعزةأ.   

21:ق       تط  

 صعوبات التعلم
سترالرحمانأ.   
66:ق      تط  

 
 الثــــــالثاء

 منهجية
خليفي أ.  
26مد       مح   

 التقويم التربوي
خنيش أ.  
20مد      مح   

 لغة أجنبية 
سليماني ليلىأ.   
69:ق       تط  

 التعليمية
أحميد أ.  
35ق       مح   

  
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر                                                                         الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 األطر النظرية   

تغليتأ.   
10مح     ق:  

 األطر النظرية
تيغليتأ.   

17:ق     تط  

 العالجات النفسية
شرفيأ.   

97ق       تط  

 
 األحــــــــــد

راشدع.نفس مرضي .  
 أ. عمارجية
21مح      ق:  

 لغة أجنبية
......أ.   

66:ق     تط  

 عل النفس االيجابي
 أ. زكراوي
13مح     ق:  

 سيكولوجية األشخاص 
آيت مجبر أ.  

10ق     مح   

 العالجات النفسية
شرفي أ.  
10ق    مح   

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
دع.نفس مرضي للراش  

عمارجيةأ.   

17:ق       تط  

المرضي علم النفس  
أومليليأ.   

10ق:      مح  

ساالختبارات والمقايي  
جبارأ.   

17ق       تط  

ساالختبارات والمقايي  
جبار أ.  

10ق     مح   

   
 األربـــــعاء

ط علم النفس المرضي    
أومليليأ.   

91:ق      تط  

 إحصاء وتحليل معط
بكارأ.   

17ق      تط  

 إحصاء وتحليل معط
بوعودأ.   

10مح     ق   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر                                                                         الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 األطر النظرية  

تيغليتأ.   
66:ق     تط  

 األطر النظرية
تغليتأ.   

10مح     ق:  

   
 األحــــــــــد

راشدع.نفس مرضي .  
 أ. عمارجية
21مح      ق:  

دع.نفس مرضي للراش  
عمارجيةأ.   
16:ق       تط  

 عل النفس االيجابي
 أ. زكراوي

13ق:  مح     

 سيكولوجية األشخاص 
آيت مجبر أ.  

10ق     مح   

 العالجات النفسية
شرفي أ.  
10ق    مح   

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
 العالجات النفسية

.....أ.   

61ق       تط  

 علم النفس المرضي
أومليليأ.   

10ق:      مح  

ساالختبارات والمقايي   
جبار أ.  

10ق     مح   

ساالختبارات والمقايي   
.....أ.   

17ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 إحصاء وتحليل معط  
بكارأ.   

79ق      تط  

ط علم النفس المرضي  
أومليليأ.   

65:ق      تط  

 إحصاء وتحليل معط
بوعودأ.   

10مح     ق   

 لغة أجنبية
......أ.   

16:ق     تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس العيادي   ماســــتر                                                                         الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 المقاوالتية

بن غالمأ.   
21مح      ق:  

 علم النفس الصحة
بوعودأ.   

21مح      ق   

.النفس المرضي ع 
 االجتماعي
 أ. زكراوي

12ق:      مح  

 الفحص العيادي
آيت مجبرأ.   
16:ق      تط  

 الفحص العيادي
بوروبةأ.   

12ق:      مح  

 
 األحــــــــــد

 منهجية البحث  
جبارأ.   

08مح      ق:  

.النفس المرضي ع
 االجتماعي

زكراويأ.   
16:ق       تط  

 العالجات النفسية
شرفيأ.   

61ق       تط  

  
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية
.....أ.   

96ق:      تط  

 األنثربولوجيا
أومليلي أ.  
10ق      مح   

 العالجات النفسية   
شرفي أ.  
10ق      مح   

 
 الثــــــالثاء

 
 األسرة واالضطرابات

 النفسية
بوثلجةأ.  

61ق       تط  

واالضطرابات األسرة 
 النفسية

بوثلجة أ.  
60ق       مح  

 األنثربولوجيا
 أ. أومليلي

61ق       تط  

 منهجية البحث
بكارأ.   

16:ق       تط  

   
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس العيادي   ماســــتر                                                                         الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 المقاوالتية

بن غالمأ.   
21مح      ق:  

 علم النفس الصحة
بوعودأ.   

21مح      ق   

ي.النفس المرضي االجتماعع   
 أ. زكراوي

12ق:      مح  

 الفحص العيادي 
بوروبةأ.   

12ق:      مح  

 
 األحــــــــــد

 منهجية البحث  
جبارأ.   

08مح      ق:  

 ع.النفس المرضي 
 االجتماعي

زكراويأ.   
12:ق       تط  

 الفحص العيادي
آيت مجبرأ.   
65:ق      تط  

 
 االثنـــــــين

 األنثربولوجيا 
أومليلي أ.  

10ق      مح   

 األنثربولوجيا
 أ. أومليلي

76ق       تط  

ةالعالجات النفسي   
......أ.   

96ق       تط  

 العالجات النفسية
شرفي أ.  

10ق      مح   

 
 الثــــــالثاء

 
 لغة أجنبية

.....أ.   
92ق:      تط  

 األسرة واالضطرابات
 النفسية

بوثلجة أ.  
60ق       مح  

 منهجية البحث
بكارأ.   

65:ق       تط  

األسرة واالضطرابات   
 النفسية

بوثلجةأ.  
21ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر                                                                             الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 خطوات إنجاز بحث 

بوجرادة محمد أ.  
96ق       تط  

 خطوات إنجاز بحث
 أ.قماز

62 ق      مح  

 المقابلة العيادية 
 أ. بوروبة

62ق:      مح  

  
 األحــــــــــد

 العنف المدرسي
آومليليأ.   

17ق:      تط  

 العنف المدرسي
 أ. أومليلي
10مح       ق:  

  التخلي عن المدرسة 
هوادفأ.   
62ق:     مح  

 المقابلة العيادية
 أ. بوروبة
96تط      ق:  

صعوبات التعلم 
 النمائية

تيغليتأ.  
62ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية  
.....أ.   

61ق:       تط  

  بيئيالنفس العلم  
مزوزأ.   

12ق:     مح  

  
 الثــــــالثاء

 
صعوبات التعلم 

 النمائية
بلعقابأ.  

16ق       تط  

 االتصال البيداغوجي
عزيز أ.  
12ق      مح   

 التخلي عن المدرسة  
عزيزأ.   

96تط       ق:  

 الدمج المدرسي
بوثلجةأ.  

62ق        مح  

 الدمج المدرسي
بوثلجة أ.  

66تط       ق   

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر                                                                             الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 خطوات إنجاز بحث

بوجرادة محمد أ.  
69ق       تط  

 المقابلة العيادية
.....أ.   

66تط      ق:  

 خطوات إنجاز بحث
 أ.قماز

62 ق      مح  

 المقابلة العيادية 
 أ. بوروبة

62ق:      مح  

  
 األحــــــــــد

 العنف المدرسي 
 أ. أومليلي
10مح       ق:  

  التخلي عن المدرسة 
هوادفأ.   
62ق:     مح  

صعوبات التعلم 
 النمائية

تغليتأ.  
76ق       تط  

صعوبات التعلم 
 النمائية

تيغليتأ.  
62ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 التخلي عن المدرسة  
عزيزأ.   

72تط       ق:  

 لغة أجنبية 
.....أ.   

77ق:       تط  

  بيئيالنفس العلم 
مزوزأ.   

12ق:     مح  

  
 الثــــــالثاء

 
 العنف المدرسي

.....أ.   
96ق:      تط  

 االتصال البيداغوجي
عزيز أ.  
12ق      مح   

 الدمج المدرسي
بوثلجة أ.  

79تط       ق   

 الدمج المدرسي 
بوثلجةأ.  

62ق        مح  

  
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس المدرسي   ماســــتر                                                                             الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية 

.....أ.  
17ق        تط  

 المقاوالتية
مزوزأ.  

86ق       مح  

 الفحص والحوصلة 
 أ. .....

80ق:      مح  

 سيكولوجية الصحة
زكراويأ.   
68ق:      مح  

  
 األحــــــــــد

 المرافقة المدرسية 
وسطانيأ.   
62ق:      مح  

 الفحص والحوصلة 
.....أ.   

62ق:       تط  

 اإلرشاد النفسي
عزيزأ.   

62ق:       تط  

 المرافقة المدرسية 
عزوزأ.   

66ق:       تط  

 
 االثنـــــــين

 إحصاء معمق 
 أ. بن عيسى

62ق:       مح  

 إحصاء معمق
بن عيسىأ.   

56تط       ق:  

 اإلرشاد النفسي 
عزيزأ.   

62ق:      مح  

  
 الثــــــالثاء

 
 التربية الخاصة

عبدالصمدأ.   

96تط      ق:  

يةالبيداغوجية الفارق  
 أ. بلعقاب

96ق:      تط  

يةالبيداغوجية الفارق  
بلعقابأ.   

62مح      ق:  

 التربية الخاصة
 أ. عبدالصمد

80مح       ق:  

   
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا             

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس المدرسي   ماســــتر                                                                             الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 المقاوالتية  

مزوزأ.  
86ق       مح  

 الفحص والحوصلة 
 أ. .....

80ق:      مح  

 سيكولوجية الصحة
زكراويأ.   
68ق:      مح  

 المرافقة المدرسية
عزوزأ.   

96ق:      تط  

 
 األحــــــــــد

 الفحص والحوصلة 
.....أ.   

92ق:       تط  

 المرافقة المدرسية
وسطانيأ.   
62ق:      مح  

 اإلرشاد النفسي   
عزيزأ.   

62ق:       تط  

 
 االثنـــــــين

 إحصاء معمق
بن عيسىأ.   

15تط       ق:  

 إحصاء معمق
 أ. بن عيسى

62ق:       مح  

 لغة أجنبية
.....أ.  

29ق        تط  

 اإلرشاد النفسي 
عزيزأ.   

62ق:      مح  

  
 الثــــــالثاء

 
يةالبيداغوجية الفارق  

.....أ.   

66ق:      تط  

 التربية الخاصة
عبدالصمدأ.   

65تط      ق:  

يةالبيداغوجية الفارق  
بلعقابأ.   

62مح      ق:  

 التربية الخاصة
 أ. عبدالصمد

80مح       ق:  

   
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية   ماســــتر                                                      الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
يعلم النفس االجتماع  

عالونةأ.  
99ق        تط  

يعلم النفس االجتماع  
 أ.عالونة
66مح      ق   

ةاألرغونوميا التصميمي   
 أ. لونيس

96ق:      تط  

يعلم النفس االقتصاد  
 أ. لونيس
96تط      ق:  

ةاألرغونوميا التصميمي  
لونيسأ.   

63ق:      مح  

 
 األحــــــــــد

 تحليل العمل
بغولأ.   

66مح       ق:  

وعالقات العملقانون   
 أ. يسعد

66مح        ق:  

ثمنهجية وتقنيات البح   
بوعليأ.   

96تط       ق:  

حثمنهجية وتقنيات الب  
 أ. بوعلي
63مح       ق:  

 علم النفس االقتصادي
لونيسأ.   

63ق:        مح  

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية  
خويلدأ.   

91تط      ق:  

 تحليل العمل
 أ. بغول
91تط       ق:  

   
 الثــــــالثاء

 
 تسيير الموارد   

 أ. سيدي صالح

91تط      ق:  

 تسيير الموارد 
سيدي صالحأ.   

16مح       ق:  

 التوجيه المهني
بوعاليةأ.   

10ق:     مح  

  
 األربـــــعاء

    
 

 

 الخـمـيــس  

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية   ماســــتر                                                      الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
  تسيير المسارات  

يسعدأ.  
12مح      ق   

تطبيق البرامج  
 اإلحصائية
 أ. بوعلي

95ق:      تط  

تطبيق البرامج 
 اإلحصائية

بوعليأ.   
61ق:       مح  

 
 األحــــــــــد

 القيادة التنظيمية 
بغولأ.   

16مح       ق:  

 ملتقيات منهجية
 أ. سيدي صالح

95تط      ق:  

 تسيير المسارات 
 أ.يسعد
95تط      ق   

 إدارة الجودة
لونيسأ.   

16مح      ق:  

 ملتقيات منهجية
بوعليأ.   

16ق:      مح  

 
 االثنـــــــين

 إدارة األخطار
عيساويأ.   

66ق:      مح  

 المقاوالتية
ذياب لبنىأ.   

66مح      ق:  

 هندسة التكوين
بوعاليةأ.   

66ق:      مح  

 القيادة التنظيمية 
 أ. بغول

91تط      ق:  

  
 الثــــــالثاء

 
أجنبيةلغة     

خويلدأ.   
99تط      ق:  

 هندسة التكوين
بوعاليةأ.   

99تط       ق:  

 إدارة األخطار
خلفةأ.   

99ق:      تط  

  
 األربـــــعاء

    
 
 

 الخـمـيــس  

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اللسانيات

جنونأ.   
16مح    ق:  

 ع.النفس العصبي 
 ع.للطفل 

عقيدةأ.   
59تط     ق:  

ع.النفس العصبي 
 ع.للطفل

عقيدةأ.   
16مح      ق:  

   
 األحــــــــــد

 منهجية البحث 
خالدأ.   

69تط     ق:  

  نماذج معالجة معلومة 
بعيسىأ.  
06ق      مح  

 منهجية البحث
 أ. خالد
60مح     ق:  

  
 االثنـــــــين

المرضيعلم النفس    
 أ. حمايدية

63مح     ق:  

 لغة أجنبية
......أ.  

69ق       تط  

  مقابلة عيادية
وسفيأ.ي  

59تط     ق   

 نماذج معالجة معلومة 
 أ.بعيسى

59ق     تط  

 مقابلة عيادية 
 أ.يوسفي

12ق      مح  

 
 الثــــــالثاء

 
دع.العصبي ع. للراش  

 أ. بزيح
99ق:      تط  

دع.العصبي ع. للراش  
بزيحأ.   

66مح      ق:  

فيزيولوجية الجهاز   
 العصبي

خرباشأ.   
59تط      ق:  

فيزيولوجية الجهاز 
 العصبي

 أ. خرباش
06مح     ق:  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اللسانيات

جنونأ.   
16ق:مح      

طفلع.النفس العصبي ع.لل    
عقيدةأ.   

16مح      ق:  

 منهجية البحث
خالدأ.   

61تط     ق:  

 لغة أجنبية
......أ.  

66ق       تط  

 
 األحــــــــــد

  نماذج معالجة معلومة   
بعيسىأ.  
06ق      مح  

 منهجية البحث
 أ. خالد
60مح     ق:  

 نماذج معالجة معلومة 
 أ.بعيسى

16ق     تط  

 
 االثنـــــــين

دع.العصبي ع. للراش  
 أ. بزيح

61ق:      تط  

 علم النفس المرضي
 أ. حمايدية
63مح     ق:  

طفل ع.النفس العصبي ع.لل   
عقيدةأ.   

66تط     ق:  

  مقابلة عيادية
وسفيأ.ي  

29تط     ق   

 مقابلة عيادية 
 أ.يوسفي

12ق      مح  

 
 الثــــــالثاء

 
دع.العصبي ع. للراش   

بزيحأ.   

66مح      ق:  

فيزيولوجية الجهاز  
 العصبي

خرباشأ.   
69تط      ق:  

فيزيولوجية الجهاز  
 العصبي

 أ. خرباش
06مح     ق:  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 إعادة التأهيل 

عقيدةأ.   
69ق:      تط  

 إعادة التأهيل
عقيدةأ.   

36مح    ق:  

 العجز اللغوي 
 أ. تزكرات
92تط      ق:  

 العجز اللغوي
تزكراتأ.   
60ق:     مح  

 
 األحــــــــــد

 التيارات العالجية 
جنونأ.   

26مح      ق:  

  دراسة حالة
وسفيأ.ي  

69تط      ق   

 دراسة حالة 
 أ.يوسفي

62ق       مح  

 لغة أجنبية
......أ.   

96تط     ق:  

  
 االثنـــــــين

 القياس النفسي
بن عيسىأ.   
61ق:     مح  

 تقنيات عصبية   
خرباشأ.  
69ق       تط  

  تقنيات عصبية
خرباشأ.  

65مح     ق   

  
 الثــــــالثاء

 
 دراسات نقدية 

حموديأ.   

65مح    ق:  

 المقاوالتية
ذياب لبنىأ.   

56ق:    مح  

 القياس النفسي 
عيسىأ. بن   

69ق:     تط  

 التيارات العالجية
 أ. جنون

69ق:     تط  

 
 األربـــــعاء

    
 

 

 الخـمـيــس  

    والتقييمرئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                               

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                           قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 إعادة التأهيل

عقيدةأ.   
69تط      ق:  

 العجز اللغوي
 أ. تزكرات
59تط      ق:  

 إعادة التأهيل
عقيدةأ.   

36مح    ق:  

 العجز اللغوي  
تزكراتأ.   
60ق:     مح  

 
 األحــــــــــد

 التيارات العالجية
 أ. جنون

69ق:     تط  

 التيارات العالجية
جنونأ.   

26مح      ق:  

 دراسة حالة  
 أ.يوسفي

62ق       مح  

  دراسة حالة 
وسفيأ.ي  

16تط      ق   

 
 االثنـــــــين

 القياس النفسي
بن عيسىأ.   
61ق:     مح  

  تقنيات عصبية   
خرباشأ.  

65مح     ق   

 تقنيات عصبية 
خرباشأ.  
66ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

 
 القياس النفسي
 أ. بن عيسى

66ق:     تط  

 دراسات نقدية
حموديأ.   

65مح    ق:  

 المقاوالتية
ذياب لبنىأ.   

65مح    ق:  

 لغة أجنبية  
بوروبةأ.   

66تط     ق:  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم النفس التربوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد      
 العمليات المعرفية   

 أ. بن غذفة
96ق:     تط  

ةالتسيير في التربي  
 أ. باشيوة
65مح     ق:  

 العمليات المعرفية
بن غذفةأ.   

56مح      ق:  

 
 االثنـــــــين

 لغة إنجليزية 
بوخديرأ.   

19تط     ق:  

 االتصال 
 أ.شامي
66مح    ق   

ننظم التعليم والتكوي  
 أ.أحميد

99ق      تط  

والتكوين نظم التعليم  
أحميدأ.  

66مح    ق   

 
 الثــــــالثاء

 
 الدافعية والتعلم

 أ.عتوتة

61ق      مح  

 القياس النفسي
بن عيسىأ.  

19ق      تط  

 القياس النفسي 
 أ.بن عيسى

66ق       مح  

 المحددات المحيطية
 أ. سامعي

96ق:    تط  

 المحددات المحيطية
سامعيأ.   

86مح      ق:  

 
 األربـــــعاء

 الدافعية والتعلم   
عتوتةأ.  

69ق       تط  

 منهجية البحث
 أ. خليفي
96مح      ق:  

 منهجية البحث
خليفيأ.   

86مح      ق:  

 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علم النفس التربوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد      

 منهجية البحث
 أ. خليفي
66مح      ق:  

ةالتسيير في التربي     
 أ. باشيوة
65مح     ق:  

 العمليات المعرفية
بن غذفةأ.   

56مح      ق:  

 
 االثنـــــــين

 القياس النفسي
بن عيسىأ.  
16ق      تط  

 العمليات المعرفية
.....أ.   

11ق:     تط  

 االتصال 
 أ.شامي
66مح    ق   

 الدافعية والتعلم
عتوتةأ.  

66ق       تط  

 نظم التعليم والتكوين
أحميدأ.  

66مح    ق   

 
 الثــــــالثاء

 
 الدافعية والتعلم

 أ.عتوتة

61ق      مح  

يننظم التعليم والتكو  
 أ.أحميد

76ق      تط  

 القياس النفسي 
 أ.بن عيسى

66ق       مح  

 المحددات المحيطية 
سامعيأ.   

86مح      ق:  

 
 األربـــــعاء

 لغة إنجليزية   
بوخديرأ.   

62تط     ق:  

 المحددات المحيطية
 أ. سامعي

69ق:    تط  

 منهجية البحث
خليفيأ.   

86مح      ق:  

 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس التربوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 سيكولوجية اللعب   

فارسأ.   
56ق:    مح    

 المرافقة التربوية
 أ. سامعي
96تط      ق:  

 المقاوالتية
سامعيأ.   

56مح      ق:  

 
 األحــــــــــد

 علم نفس تربوي
يوسفيأ.   

69تط      ق:  

 علم نفس تربوي
 أ. يوسفي

65ق:      مح  

 منهجية ك. المذكرة 
زرقانأ.   

92ق:      تط  

 منهجية ك. المذكرة
صحراويأ.   

06ق:مح        

  
 االثنـــــــين

 تقويم الوضعيات   
سترالرحمانأ.  
69ق        تط  

 تقويم الوضعيات
 أ.سترالرحمان

63مح      ق   

 دراسة نقدية 
 أ.بلقيدوم
96تط       ق   

 
 الثــــــالثاء

 
 المرافقة التربوية 

خليفيأ.   

36مح      ق:  

 لغة أجنبية
بوخديرأ.   

69ق:      تط  

التربيةتكنولوجية    
 أ. أحميد

96تط       ق:  

 تكنولوجية التربية
أحميدأ.   

36مح      ق:  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    مصلحة التعليم والتقييمرئيس                                                                                                                                               

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  علم النفس التربوي   ماســــتر                                                                                 الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 المرافقة التربوية 

.......أ.   
79تط      ق:  

 سيكولوجية اللعب 
فارسأ.   
56ق:    مح    

 المقاوالتية 
سامعيأ.   

56مح      ق:  

 
 األحــــــــــد

 علم نفس تربوي 
 أ. يوسفي

65ق:      مح  

 منهجية ك. المذكرة
زرقانأ.   

66ق:      تط  

 منهجية ك. المذكرة 
صحراويأ.   

06مح      ق:  

  
 االثنـــــــين

 دراسة نقدية  
 أ.بلقيدوم
67تط       ق   

 علم نفس تربوي
يوسفيأ.   

69تط      ق:  

 تقويم الوضعيات 
سترالرحمانأ.  

36ق       مح  

  
 الثــــــالثاء

 
 لغة أجنبية

بوخديرأ.   

66ق:      تط  

 المرافقة التربوية
خليفيأ.   

36مح      ق:  

يةتكنولوجية الترب  
 أ. أحميد

66تط       ق:  

 تقويم الوضعيات 
سترالرحمانأ.  

66ق        تط  

التربيةتكنولوجية   
أحميدأ.   

36مح      ق:  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا             

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  اإلرشاد والتوجيه   ماســــتر                                                                                 الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 منهجية البحث 

قمازأ.   
69ق:     تط  

 أساليب التوجيه
مقدمأ.   

06مح     ق:  

 منهجية البحث
قمازأ.   

06مح     ق:  

 المعلوماتية
 أ. بلقيدوم
60مح     ق:  

 لغة إنجليزية
بوخديرأ.   
69ق:     تط  

 
 األحــــــــــد

 االثنـــــــين      
 المعالجة اإلحصائية 

شاميأ.   
06مح     ق:  

 هندة التكوين
أحميدأ.   

06مح      ق:  

 أساليب التوجيه
 أ. مقدم

16ق:     تط  

 المعالجة اإلحصائية 
 أ. شامي

19ق:      تط  

 
 الثــــــالثاء

 
 التكفل بذوي اح.خ 

 أ. حربوش

95تط      ق:  

 التكفل بذوي اح.خ
حربوشأ.   

16ق:   مح     

 التوجيه واإلرشاد 
 أ. بوصلب

92ق:      تط  

 التوجيه واإلرشاد
بوصلبأ.   

06مح      ق:  

 
 األربـــــعاء

 تحليل العملية  
 أ. خليفي

16ق:      تط  

 

 تحليل العملية
خليفيأ.   

16مح       ق:  

 

 
 

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  اإلرشاد والتوجيه   ماســــتر                                                                                 الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 المقاوالتية 

كفانأ.   
56ق:مح       

 اإلرشاد ومشكالت طف 
 أ. مقدم

96ق:      تط  

 اإلرشاد ومشكالت طف
مقدمأ.   

26مح      ق:  

  
 األحــــــــــد

ةقضايا تربوية راهن  
بوعزةأ.   

16مح      ق:  

 اإلرشاد األسري
 أ. بوثلجة

92ق:      تط  

 

 لغة إنجليزية
خويلدأ.   

29ق:      تط  

 اإلرشاد األسري 
عزيزأ.   

32مح     ق:  

 

 البحث التوثيقي
عاللوشأ.   

32مح      ق:  

 

 االثنـــــــين

بناء وتكييف   
 اختبارات

شاميأ.   

16ق:     تط  

 متطلبات التوجيه
عتوتةأ.   

06ق:     مح  

راتتبابناء وتكييف اخ  
شاميأ.   

76ق:     مح  

 البحث التوثيقي
عاللوشأ.   

97ق:      تط  

 

 
 الثــــــالثاء

 

 إرشاد الموهوبين  
خليفيأ.   

92ق:     تط  

 إرشاد الموهوبين
خليفيأ.   

06:قمح        

 متطلبات التوجيه 
عتوتةأ.   

99ق:     تط  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

               قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا              

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية   ماســــتر                                                                       الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اإلحصاء الوصفي 

 أ. علطي
66تط     ق:  

ثمنهجية وتقنيات البح   
 أ. يسعد

91ق:    تط  

حثمنهجية وتقنيات الب  
يسعدأ.   

16مح     ق:  

 اإلحصاء الوصفي
صحراويأ.   

16مح    ق:  

 
 األحــــــــــد

 ع ن.طفل والمراهق  
سالمأ.   

86ق:    مح  

متحليل أنظمة التعلي   
 أ. دعيدش

91ق:    تط  

 

 تحليل أنظمة التعليم
دعيدشأ.   

61مح     ق:  

 

 
 االثنـــــــين

 لغة إنجليزية
بوخديرأ.   

69ق:      تط  

لماستراتيجيات التع  
بوصلبأ.   

69ق:      تط  

علماستراتيجيات الت  
 أ. بوصلب

68ق:   مح    

 جودة التعليم 
زرقانأ.   

66ق:    مح  

 التقويم التربوي
بوعبدهللاأ.   

86ق:     مح  

 

 
 الثــــــالثاء

 

 التقويم التربوي   
بوعبدهللاأ.   

91ق:     تط  

هجتصميم وتطويرالمنا  
نويوةأ.   

91ق:       تط  

 تصميم وتطويرالمناهج
 أ. نويوة

61مح      ق:  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية   ماســــتر                                                                       الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اإلحصاء الوصفي  

علطي أ.  
17تط     ق:  

حثمنهجية وتقنيات الب   
يسعدأ.   

16مح     ق:  

 اإلحصاء الوصفي
صحراويأ.   

16مح    ق:  

 
 األحــــــــــد

تصميم  
 وتطويرالمناهج

نويوةأ.   
69ق:       تط  

 ع ن.طفل والمراهق
 أ. سالم
68مح    ق:  

 تحليل أنظمة التعليم  
دعيدشأ.   

61مح     ق:  

 

 
 االثنـــــــين

علماستراتيجيات الت    
 أ. بوصلب

68ق:   مح    

 جودة التعليم 
زرقانأ.   

66ق:    مح  

 التقويم التربوي
 أ. بوعبدهللا

68ق:   مح    

 
 الثــــــالثاء

 
 لغة إنجليزية 

بوخديرأ.   
26ق:      تط  

 التقويم التربوي
بوعبدهللاأ.   
76ق:     تط  

 تصميم وتطويرالمناهج  
 أ. نويوة
61مح      ق:  

 األربـــــعاء

علماستراتيجيات الت    
......أ.   

75ق:      تط  

حثمنهجية وتقنيات الب   
 أ. يسعد

16ق:    تط  

 تحليل أنظمة التعليم
 أ. دعيدش

69ق:    تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية   ماســــتر                                                                       الفوج: األول

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اإلدارة المدرسية

جدواليأ.   
91تط      ق:  

 اإلدارة المدرسية
جدواليأ.   
61ق:     مح  

 تحليل البيانات 
 أ. صحراوي

99تط     ق:  

 تحليل البيانات
صحراويأ.   

66مح     ق:  

 الوسائل التعليمية
 أ. بن دعيمة

32ق:     مح  

 
 األحــــــــــد

 المقاوالتية
جدوالي صفيةأ.   

16مح    ق:  

ةالوسائل التعليمي  
بن دعيمةأ.   

91تط      ق:  

 تعليمية المواد 
 أ. خلوة
66مح      ق:  

 هندسة التكوين
 أ. نويوة
66مح     ق:  

 القياس التربوي
صحراويأ.   

66مح     ق:  

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
 تعليمية المواد 

زرقانأ.   

69ق:           تط  

يالتعليم ما قبل المدرس  
 أ. وسطاني

68ق:مح        

 هندسة التكوين
نويوةأ.   

26ق:     تط  

 المعلوماتية والتعليم
مزيان شريفأ.   

12مح     ق:  

  
 األربـــــعاء

 لغة إنجليزية    
بوخديرأ.   

69ق:           تط  

 القياس التربوي
 أ. وسطاني

96تط      ق:  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة الثانية  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية   ماســــتر                                                                       الفوج: الثاني

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 الوسائل التعليمية

بن دعيمةأ.   
92تط      ق:  

 اإلدارة المدرسية
 أ. جدوالي
61مح     ق:  

 اإلدارة المدرسية
جدواليأ.   

92تط      ق:  

 تحليل البيانات 
صحراويأ.   

66مح     ق:  

 الوسائل التعليمية
 أ. بن دعيمة

32ق:     مح  

 
 األحــــــــــد

 المقاوالتية
جدوالي صفيةأ.   

16مح    ق:  

 تعليمية المواد  
 أ. خلوة
66مح      ق:  

 هندسة التكوين
 أ. نويوة
66مح     ق:  

 القياس التربوي
صحراويأ.   

66مح     ق:  

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
يالتعليم ما قبل المدرس    

 أ. وسطاني

68مح      ق:  

 المعلوماتية والتعليم 
مزيان شريفأ.   

12مح     ق:  

 تعليمية المواد
زرقانأ.   

66ق:     تط  

 
 األربـــــعاء

 لغة إنجليزية  
خويلدأ.   

76ق:      تط  

 تحليل البيانات
......أ.   

66تط     ق:  

 القياس التربوي
 أ. وسطاني

95تط      ق:  

 هندسة التكوين
......أ.   

66ق:     تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 


