
8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

     األولالفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 وم/التوقٌتـالٌ   
 بناء االختبارات 

عظٌمًأ.  
23مد:        مح   

العملعلم النفس   
...... أ.  

<;:ق        تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث 
 أ.بن غذفة

23مد:      مح    

 منهجٌة وتقنٌات البحث
 أ.بن غذفة

7=:ق          تط  

 األحــــــــــد

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

 علم النفس المرضً 
بوعود أ.  

8;:ق          تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس المرضً 
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
لعوج أ.  

6>:ق          تط  

 علم النفس النمو
خلفةأ.  

6>:ق          تط  

 تكنلوجٌة االتصال
مزٌانأ.  

23مد:        مح   

 بناء االختبارات
شامًأ.  

9>:ق          تط  

 الثــــــالثاء  

االجتماعًعلم النفس     
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس المدرسً 
طوبان أ.  

<;:ق          تط  

 علم النفس العمل
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
   

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                            

خلفة النوري                                                                                                                                                            

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ثانـــــــًالالفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقٌتالٌـوم   
 بناء االختبارات 

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

 علم النفس المرضً 
بوشراكً أ.  

6=:ق          تط  

منهجٌة وتقنٌات 
 البحث

 أ.بن غذفة
23مد:         مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

 علم النفس العمل
علطً أ.  

9> :ق          تط  

 علم النفس النمو 
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس النمو
بوشراكًأ.  

:; :ق          تط  

 علم النفس المرضً
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 تكنلوجٌة االتصال  
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 علم النفس المدرسً
عٌساويأ.  

6>:ق          تط  

 بناء االختبارات
شامًأ.  

6=:ق          تط  

 الثــــــالثاء 

 علم النفس االجتماعً  
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس العمل  
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 منهجٌة وتقنٌات البحث  
شٌحًأ.  

8>:ق          تط  

 لغة أجنبٌة
لوصٌف أ.  

8>:ق          تط  

  
 
 

 الخـمـٌــس

  رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم 

النوري خلفة                                                                                                                                         



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                             قسم علم النفس  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ثالـــــــثالالفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 بناء االختبارات 

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

 علم النفس المرضً
بوشراكً أ.  

=;:ق          تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث
بن غذفةأ.  

<>:ق          تط  

وتقنٌات  منهجٌة
 البحث

 أ.بن غذفة
23مد:         مح    

 بناء االختبارات
بلقٌدومأ.  

>;:ق          تط  

 األحــــــــــد

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

 علم النفس النمو 
بوشراكًأ.  

7= :ق          تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس المرضً 
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة 
لعوج أ.  

6=:ق          تط  

 تكنلوجٌة االتصال
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 علم النفس المدرسً
عالونة أ.  

;=:ق          تط  

 علم النفس العمل
عٌساويأ.  

7>:ق          تط  

 الثــــــالثاء 

 علم النفس االجتماعً  
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس العمل  
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
  رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم 

النوري خلفة                                                                                                                                                             

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

رابــــع    الالفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 بناء االختبارات 

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

النفس العمل علم  
علطً أ.  

7=:ق          تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث
عظٌمًأ.  

8>:ق          تط  

منهجٌة وتقنٌات 
 البحث

 أ.بن غذفة
23مد:         مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

 علم النفس المرضً
بوعود أ.  

>; :ق          تط  

 علم النفس النمو 
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس المدرسً
وسطانًأ.  

=;:ق          تط  

 علم النفس المرضً
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 تكنلوجٌة االتصال  
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 بناء االختبارات
طباعأ.  

<;:ق          تط  

 لغة أجنبٌة 
عطوي أ.  

<;:ق          تط  

 الثــــــالثاء

 علم النفس النمو 
خلفةأ.  

=>:ق          تط  

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس العمل  
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                   

النوري خلفة                                                                                                                                         

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

خامــــس    الالفوج:                                                                                                   علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 بناء االختبارات 

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

 علم النفس المرضً
بوعود أ.  

=> :ق          تط  

 علم النفس العمل
علطً أ.  

>>:ق          تط  

منهجٌة وتقنٌات 
 البحث

 أ.بن غذفة
23مد:         مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

النموعلم النفس   
بوشراكًأ.  

7>:ق          تط  

 علم النفس المدرسً
حجابأ.  

7>:ق          تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس المرضً 
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
لبدانً أ.  

?;:ق          تط  

 تكنلوجٌة االتصال 
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 بناء االختبارات 
بلقٌدومأ.  

=;:ق          تط  

 الثــــــالثاء 

 منهجٌة وتقنٌات البحث
شٌحًأ.  

6>:ق          تط  

 علم النفس االجتماعً 
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس العمل  
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

سادس    الالفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 بناء االختبارات 

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

 بناء االختبارات 
بلقٌدومأ.  

?;:ق          تط  

منهجٌة وتقنٌات 
 البحث

 أ.بن غذفة
23مد:         مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

ًضعلم النفس المر   
حافريأ.  

6=:ق          تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس المرضً 
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 علم النفس العمل
عٌساوي أ.  

7>:ق          تط  

 علم النفس المدرسً
بورجً أ.  

7>:ق          تط  

 تكنلوجٌة االتصال
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 علم النفس النمو
زٌد حسٌن أ.  
?>:ق          تط  

 الثــــــالثاء  

 علم النفس االجتماعً  
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس العمل  
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة  
قراب أ.  

8<:ق          تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث
شٌحًأ.  

9>:ق          تط  

  
 
 

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                  

النوري خلفة                                                                                                                                      



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

سابــــع    الالفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 بناء االختبارات 

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

       بناء االختبارات 
طباع أ.  

<;:ق          تط  

منهجٌة وتقنٌات 
 البحث

 أ.بن غذفة
23مد:         مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

ًعلم النفس المدرس  
حجاب أ.  

<;:ق          تط  

النفس النموعلم    
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس المرضً 
بن غذفة أ.  

<>:ق          تط  

 علم النفس المرضً
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 علم النفس النمو 
عٌساوي أ.  

:>:ق          تط  

 تكنلوجٌة االتصال
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 الثــــــالثاء   

النفس االجتماعًعلم     
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس العمل
خلفة أ.  

6=:ق          تط  

 علم النفس العمل 
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة    
جنٌدي فاٌزة أ.  
8<:ق          تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث
شٌحًأ.  

:>:ق          تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                  

النوري خلفة                                                                                                                                      



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ثامــــن    الالفوج:                                                                                                          علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقٌتالٌـوم   
 بناء االختبارات 

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

 علم النفس النمو 
حجابأ.  

8;:ق          تط  

منهجٌة وتقنٌات 
 البحث

 أ.بن غذفة
23مد:         مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

 علم النفس المرضً 
بن غذفة أ.  

8= :ق          تط  

 علم النفس النمو
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 بناء االختبارات
هوادفأ.  

8;ق           تط  

 علم النفس المرضً
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 تكنلوجٌة االتصال  
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 لغة أجنبٌة
عطوي أ.  

8;:ق          تط  

ًسردعلم النفس الم  
بورجً أ.  

8;:ق          تط  

 الثــــــالثاء 

 منهجٌة وتقنٌات البحث 
شٌحًأ.  

8;:ق          تط  

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.  

23مد:          مح   

 علم النفس العمل 
خلفة أ.  

6=:ق          تط  

 علم النفس العمل
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

تاســـع    الالفوج:                                                                                                        علم النفسالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
االختبارات بناء   

عظٌمً أ.  
23مد:          مح   

 علم النفس المرضً
بن غذفةأ.  

8>:ق          تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث 
 أ.بن غذفة

23مد:         مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس المدرسً
وسطانً أ.  
23مد:       مح   

 علم النفس النمو  
حجاب أ.  
23مد:     مح   

 علم النفس العمل
ٌسعد أ.  

:>:ق          تط  

 علم النفس المرضً
حافري أ.  

23مد:        مح  

 االثنـــــــٌن

 علم النفس النمو 
لعزازقة أ.  

>>:ق          تط  

 تكنلوجٌة االتصال
مزٌان أ.  

23مد:          مح   

 بناء االختبارات  
بلقٌدومأ.  

6>ق           تط  

 الثــــــالثاء

 علم النفس االجتماعً  
عالونةأ.  

23مد:       مح   

 علم النفس المدرسً 
وسطانً أ.  

?;:ق          تط  

 علم النفس العمل
عسٌلً أ.  

23مد:          مح   

 األربـــــعاء

 منهجٌة وتقنٌات البحث    
شٌحًأ.  

=>:ق          تط  

 لغة أجنبٌة
جنٌدي فاٌزة أ.  
;>:ق          تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ولاألالفوج:                                                                                               علوم التربٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 القٌاس النفسً التربو

خرموش أ.  
26مد:       مح   

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  
26مد:      مح   

 اإلدارة والتخطٌط التر 
باشٌوة أ.  
23مد:       مح   

 اإلدارة والتخطٌط التر  
باشٌوة أ.  

<;:ق        تط  

 األحــــــــــد

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

23مد:          مح   

 علم نفس التربوي
ٌعٌش أ.  

>=:ق          تط  

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  

=;:ق       تط  

 منهجٌة البحث التربو
خلوة أ.  

23مد:          مح   

 االثنـــــــٌن 

 القٌاس النفسً التربو    
خرموش أ.  
;;:ق        تط  

 منهجٌة البحث تر
طباع أ.  

=;:ق          تط  

 الثــــــالثاء

 التوجٌه واإلرشاد التر 
عمارةبن  أ.  

23مد:       مح   

       التربٌة العالجٌة
معارشة أ.  

6>:ق          تط  

 التوجٌه واإلرشاد التر  
ثوابتً أ.  

=;:ق          تط  

 األربـــــعاء

 التربٌة العالجٌة 
حربوش أ.  
23مد:    مح   

 لغة أجنبٌة
لوصٌف أ.  
7>:ق       تط  

 الخـمـٌــس   

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ثانـــــًالالفوج:                                                                                               علوم التربٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 القٌاس النفسً التربو

خرموش أ.  
26مد:       مح   

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  
26مد:      مح   

     منهجٌة البحث تر
خرموش أ.  

:;:ق          تط  

 اإلدارة والتخطٌط التر
باشٌوة أ.  

23مد:          مح   

 األحــــــــــد   

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

23مد:          مح   

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  

=>:ق          تط  

 اإلدارة والتخطٌط التر
باشٌوة أ.  

6=:ق          تط  

 منهجٌة البحث التربو
خلوة أ.  

23مد:          مح   

 االثنـــــــٌن 

 القٌاس النفسً التربو  
خرموش أ.  

8<:ق          تط  

 علم نفس التربوي
سلٌمانً أ.  

>;:ق          تط  

 

 الثــــــالثاء  

 التوجٌه واإلرشاد التر 
بن عمارة أ.  
23مد:       مح   

 التوجٌه واإلرشاد التر
بن عمارة أ.  
;>:ق          تط  

 التربٌة العالجٌة
خلٌفً أ.  

;>:ق          تط  

 األربـــــعاء  

العالجٌة التربٌة   
حربوش أ.  
23مد:    مح   

 لغة أجنبٌة 
عطوي أ.  

>>:ق        تط  

 الخـمـٌــس  

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ثالـــــثالالفوج:                                                                                               علوم التربٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 القٌاس النفسً التربو

خرموش أ.  
26مد:       مح   

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  
26مد:      مح   

 اإلدارة والتخطٌط التر
باشٌوة أ.   

8;:ق          تط  

 اإلدارة والتخطٌط التر
باشٌوة أ.  

23مد:          مح   

المقارنة التربٌة   
فارس أ.  

<>:ق       تط  

 األحــــــــــد 

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

23مد:          مح   

 منهجٌة البحث تر
معارشة أ.  

?;:ق          تط  

 القٌاس النفسً التربو
هوادف أ.  

8=:ق          تط  

 منهجٌة البحث التربو
خلوة أ.  

23مد:          مح   

 االثنـــــــٌن 

 الثــــــالثاء      
 التربٌة العالجٌة

خلٌفً أ.  

7=:ق          تط  

 التوجٌه واإلرشاد التر
بن عمارة أ.  

23مد:       مح   

 التوجٌه واإلرشاد التر
 أ. عتوتة

<>تط          ق:  

 علم نفس التربوي 
سالم أ.  

;;:ق          تط  

 األربـــــعاء 

 التربٌة العالجٌة 
حربوش أ.  

23مد:    مح   

 لغة أجنبٌة  
عطوي أ.  

6>:ق          تط  

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

رابـــــعالالفوج:                                                                                               علوم التربٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 القٌاس النفسً التربو

خرموش أ.  
26مد:       مح   

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  
26مد:      مح   

 منهجٌة البحث تر
عظٌمً أ.  

9>:ق          تط  

 اإلدارة والتخطٌط التر
باشٌوة أ.  

23مد:          مح   

 األحــــــــــد   

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

23مد:          مح   

 التوجٌه واإلرشاد التر 
بن عمارة أ.  
;=:ق          تط  

 منهجٌة البحث التربو
خلوة أ.  

23مد:          مح   

 اإلدارة والتخطٌط التر
باشٌوة أ.  

<>:ق          تط  

 االثنـــــــٌن

 التربٌة المقارنة  
طباع أ.  

>>:ق          تط  

 القٌاس النفسً التربو
خرموش أ.  

7=:ق          تط  

 الثــــــالثاء  

 التوجٌه واإلرشاد التر 
بن عمارة أ.  

23مد:       مح   

       التربٌة العالجٌة
خلٌفً أ.  

7<:ق          تط  

 علم نفس التربوي
سالم أ.  

6>:ق          تط  

 األربـــــعاء  

 التربٌة العالجٌة 
حربوش أ.  
23مد:    مح   

 لغة أجنبٌة
عطوي أ.  

<>:ق          تط  

 الخـمـٌــس   

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

خامـــــسالالفوج:                                                                                               علوم التربٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 القٌاس النفسً التربو

خرموش أ.  
26مد:       مح   

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  
26مد:      مح   

 اإلدارة والتخطٌط التر 
باشٌوة أ.  

23مد:          مح   

 اإلدارة والتخطٌط التر
باشٌوة أ.  

<;:ق          تط   

 األحــــــــــد 

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

23مد:          مح   

 منهجٌة البحث تر
علوي أ.  

9;:ق          تط  

واإلرشاد الترالتوجٌه   
بن دعٌمة أ.  

=>:ق          تط  

 منهجٌة البحث التربو
خلوة أ.  

23مد:          مح   

 القٌاس النفسً التربو
هوادف أ.  

8>:ق          تط  

 االثنـــــــٌن

       التربٌة العالجٌة  
خلٌفً أ.  

;;:ق          تط  

 الثــــــالثاء   

 التوجٌه واإلرشاد التر 
بن عمارة أ.  

23مد:       مح   

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  

7>:ق          تط  

 األربـــــعاء  

 التربٌة العالجٌة 
حربوش أ.  
23مد:    مح   

 التربٌة المقارنة
خنٌش أ.  

>>:ق          تط  

 لغة أجنبٌة  
لوصٌف أ.  

7>:ق          تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

سادسالالفوج:                                                                                               علوم التربٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 القٌاس النفسً التربو

خرموش أ.  
26مد:       مح   

 التربٌة المقارنة
فارس أ.  
26مد:      مح   

 اإلدارة والتخطٌط التر 
باشٌوة أ.  

23مد:          مح   

  
 

 األحــــــــــد 

 علم نفس التربوي 
معارشة أ.  
23مد:        مح   

 لغة أجنبٌة
فنانٌٌر أ.  

9>:ق          تط  

 علم نفس التربوي
معارشة أ.  

<;:ق          تط  

 

 منهجٌة البحث التربو
خلوة أ.  

23مد:       مح   

 االثنـــــــٌن 

       التربٌة العالجٌة    
خلٌفً أ.  

?>:ق          تط  

 القٌاس النفسً التربو
خرموش أ.  

?>:ق          تط  

 الثــــــالثاء

 التوجٌه واإلرشاد التر 
بن عمارة أ.  

23مد:     مح   

 التوجٌه واإلرشاد التر 
بن عمارة أ.  
>;:ق          تط  

 منهجٌة البحث تر
معارشة أ.  

>;:ق          تط  

 األربـــــعاء 

 التربٌة العالجٌة 
حربوش أ.  
23مد:    مح   

 التربٌة المقارنة 
خنٌش أ.  

;>:ق          تط  

 اإلدارة والتخطٌط التر
خنٌش أ.  

;>:ق          تط  

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ولاألالفوج:                                                                                              أرطــــوفــونـٌاالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الفونولوجٌا 

      طواوزة     أ. 
8>:ق        تط  

 تش.فٌزٌو.ج تنفسً
بوفاسة أ.  
23مد:        مح   

 تش.فٌزٌو.ج العصبً  
ذٌب أ.  

?;:ق          تط  

 منهجٌة البحث
خالد أ.  
20مد:    مح   

 األحــــــــــد

 تش.فٌزٌو.ج تنفسً  
بوفاسة أ.  

6=:ق          تط  

 علم النفس اللغوي 
قٌروانً أ.  
26مد:       مح   

          منهجٌة البحث 
خالد أ.  

<;:ق        تط  

 االثنـــــــٌن

 تش.فٌزٌو.ج العصبً 
بزٌح أ.  

  26مد:     مح 

 االختبارات األرطوفونٌة  
سعد أ.  

23مد:       مح   

     علم النفس اللغوي  
ضٌف أ.  

;>:ق          تط  

 الثــــــالثاء

           السمعًالقٌاس   
عبدالصمد أ.  

<;:ق        تط  

ٌةاالختبارات األرطوفون    
 أ. سعد

<;:ق       تط  

 األربـــــعاء

 الفونولوجٌا 
لعوامن أ.  
26مد:     مح   

    لغة متخصصة       
بعٌسى أ.  

9<:ق          تط  

لسمعًالقٌاس ا   
عبدالصمد أ.  
26مد:      مح   

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

لثانـــــًاالفوج:                                                                                              أرطــــوفــونـٌاالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تش.فٌزٌو.ج تنفسً  

بوفاسة أ.  
23مد:        مح   

 منهجٌة البحث   
خالد أ.  
20مد:    مح   

 األحــــــــــد

 منهجٌة البحث          
ذٌب أ.  

6<:ق        تط  

 علم النفس اللغوي
قٌروانً أ.  
26مد:       مح   

 تش.فٌزٌو.ج العصبً
ذٌب أ.  

6>:ق          تط  

 االثنـــــــٌن

 تش.فٌزٌو.ج العصبً 
بزٌح أ.  
26مد:     مح   

علم النفس اللغوي   
ضٌف أ.     

?>:ق       تط  

 تش.فٌزٌو.ج تنفسً
بوفاسة أ.  

<>:ق          تط  

 االختبارات األرطوفونٌة
سعد أ.  

23مد:          مح   

 الثــــــالثاء 

 الفونولوجٌا 
فوناسأ.   

<;:ق        تط  

ٌةاالختبارات األرطوفون    
 أ. سعد

7=:ق          تط  

 األربـــــعاء 

 الفونولوجٌا 
لعوامن أ.  
26مد:     مح   

       السمعًالقٌاس  
عبدالصمد أ.  
:>:ق        تط  

 القٌاس السمعً
عبدالصمد أ.  
26مد:          مح   

لغة متخصصة          
بعٌسى أ.   

=;:ق          تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

لثالـــــثاالفوج:                                                                                              أرطــــوفــونـٌاالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تش.فٌزٌو.ج تنفسً  

بوفاسة أ.  
23مد:        مح   

 الفونولوجٌا
طواوزةأ.   

>;:ق        تط  

 تش.فٌزٌو.ج تنفسً
بوفاسة أ.  

8;:ق        تط   
 

 منهجٌة البحث
خالد أ.  
20مد:    مح   

 األحــــــــــد

 علم النفس اللغوي    
قٌروانً أ.  

26مد:       مح   

 االثنـــــــٌن 

 تش.فٌزٌو.ج العصبً 
بزٌح أ.  
26مد:     مح   

علم النفس اللغوي     
ضٌف أ.    

;>:ق          تط  

 االختبارات األرطوفونٌة
سعد أ.  

23مد:          مح   

 الثــــــالثاء 

ٌةاالختبارات األرطوفون    
 أ. سعد

6=:ق          تط  

لغة متخصصة        
بعٌسى أ.     

;>:ق          تط  

 منهجٌة البحث         
ذٌب أ.  

8;:ق          تط  

 تش.فٌزٌو.ج العصبً
جنبة أ.    
?>:ق        تط  

 األربـــــعاء

 الفونولوجٌا 
لعوامن أ.  
26مد:     مح   

 القٌاس السمعً  
عبدالصمد أ.  
26مد:          مح   

        السمعًالقٌاس 
عبدالصمد أ.  
7=:ق        تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

لرابـــــعاالفوج:                                                                                              أرطــــوفــونـٌاالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تش.فٌزٌو.ج تنفسً  

بوفاسة أ.  
23مد:        مح   

 تش.فٌزٌو.ج العصبً
ذٌب أ.    

;;:ق          تط  

  
 

 منهجٌة البحث
خالد أ.  
20مد:    مح   

 األحــــــــــد

 علم النفس اللغوي    
ضٌف أ.  

7=:ق          تط  

 علم النفس اللغوي  
قٌروانً أ.  
26مد:       مح   

 االثنـــــــٌن 

تش.فٌزٌو.ج  
 العصبً

بزٌح أ.  
26مد:     مح   

 تش.فٌزٌو.ج تنفسً
بوفاسة أ.  

9>:ق          تط  

 االختبارات األرطوفونٌة 
سعد أ.  

23مد:       مح   

االختبارات 
ٌةاألرطوفون  
 أ. سعد

<>:ق        تط  

 الثــــــالثاء

 الفونولوجٌا
 أ. بعٌسى

=;:ق        تط  

     السمعًالقٌاس 
عبدالصمد أ.  
=;:ق          تط  

 منهجٌة البحث        
ذٌب أ.  

?;:ق          تط  

 األربـــــعاء  

 الفونولوجٌا 
لعوامن أ.  
26مد:     مح   

لغة متخصصة          
بعٌسى            أ.  
?>:ق          تط  

 القٌاس السمعً
عبدالصمد أ.  
26مد:          مح   

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ألولاالفوج:                                                                                              علم النفس العٌاديالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العالجات السلوكٌة 

عزوز أ.  
28د:م          مح    

    العالجات السلوكٌة
عزوز أ.  

>;:ق        تط  

العالج ذو المنحى  
 اإلنسانً

أٌت مجبر أ.  
26 مد      مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس األدوٌة 
تٌغلٌت أ.  
26مد:      مح   

العالجات  ذات  
 المنحى التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  
;;:ق          تط  

والمجتمع المخدرات   
بوروبة أ.  
26:مد      مح    

 االثنـــــــٌن

العالجات  ذات المنحى  
 التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  

23مد:      مح   

العالج ذو المنحى 
 اإلنسانً

بومعزة أ.  

<;:ق       تط  

 العالج النسقً
              أ. بوثلجة

?;:ق          تط  

 الثــــــالثاء  

 لغة أجنبٌة 
قراب أ.  

9;:ق       تط  

 العالج النسقً 
لعوامن أ.  
23مد:     مح   

 األربـــــعاء  

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانـــــًالفوج:                                                                                              علم النفس العٌاديالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العالج النسقً

              لعوامنأ. 
<;:ق       تط  

 العالجات السلوكٌة
عزوز أ.  

28مد          مح    

العالج ذو المنحى   
 اإلنسانً

أٌت مجبر أ.  
26 مد      مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس األدوٌة 
تٌغلٌت أ.  
26مد:      مح   

العالجات  ذات 
 المنحى التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  
;;:ق          تط  

   العالجات السلوكٌة  
عزوز أ.  

?;:ق        تط  

 المخدرات والمجتمع
بوروبة أ.  

26مد          مح    

 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
عمارجٌة أ.  
=>:ق       تط  

العالجات  ذات المنحى 
 التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  

23مد:          مح   

 الثــــــالثاء    

العالج ذو المنحى   
 اإلنسانً

بومعزة أ.  

=;:ق       تط  

النسقًالعالج   
لعوامن أ.  
23مد:     مح   

 األربـــــعاء  

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثالـــــثالفوج:                                                                                              علم النفس العٌاديالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة

عمارجٌة أ.  
;>:ق        تط  

 العالجات السلوكٌة
عزوز أ.  

28مد          مح    

 العالج النسقً
            لعوامنأ. 

<>:ق       تط    

       العالجات السلوكٌة 
عزوز أ.  

8=:ق       تط  

ذو المنحى  العالج
 اإلنسانً

أٌت مجبر أ.  
26 مد      مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس األدوٌة 
تٌغلٌت أ.  
26مد:      مح   

 المخدرات والمجتمع   
بوروبة أ.  

26مد          مح    

 االثنـــــــٌن

العالجات  ذات المنحى  
 التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  
23مد:          مح   

ذو المنحى اإلنسانً العالج   
عزٌز أ.  

9;:ق          تط  

 الثــــــالثاء  

العالجات  ذات 
 المنحى التحلٌلً

بومعزة أ.  
?>:ق          تط  

 العالج النسقً  
لعوامن أ.  
23مد:     مح   

 األربـــــعاء  

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الرابـــــعالفوج:                                                                                              علم النفس العٌاديالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العالجات السلوكٌة 

عزوز أ.  
28مد          مح    

العالج ذو المنحى   
 اإلنسانً

أٌت مجبر أ.  
26 مد      مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس األدوٌة 
تٌغلٌت أ.  
26مد:      مح   

   العالجات السلوكٌة 
عزوز أ.  

=;:ق        تط  

 العالج النسقً 
جبار               أ. 

<=:ق       تط  

والمجتمع المخدرات  
بوروبة أ.  

26مد          مح    

 االثنـــــــٌن

العالجات  ذات المنحى  
 التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  
23مد:          مح   

العالج ذو المنحى 
 اإلنسانً

عزٌز أ.  
=;:ق          تط  

 الثــــــالثاء   

 لغة أجنبٌة
قراب أ.  

>;:ق        تط  

العالجات  ذات 
 المنحى التحلٌلً

بومعزة أ.  
?>:ق          تط  

 العالج النسقً 
لعوامن أ.  
23مد:     مح   

 األربـــــعاء  

 الخـمـٌــس      
    التعلٌم والتقٌٌمرئٌس مصلحة                                                                                                                                               

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الخامـــــسالفوج:                                                                                              علم النفس العٌاديالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العالجات السلوكٌة 

عزوز أ.  
28مد       مح    

ذو المنحى  العالج  
 اإلنسانً

أٌت مجبر أ.  
26 مد      مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس األدوٌة 
تٌغلٌت أ.  
26مد:      مح   

   العالجات السلوكٌة  
جبار أ.  

9;:ق          تط  

 لغة أجنبٌة
حماٌدٌة أ.  
>;:ق       تط  

 المخدرات والمجتمع
بوروبة أ.  
26مد       مح    

 االثنـــــــٌن

العالجات  ذات المنحى  
 التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  
23مد:       مح   

العالجات  ذات  
 المنحى التحلٌلً

بومعزة أ.  
7>:ق       تط  

العالج ذو المنحى 
 اإلنسانً

عزٌز أ.  
=>:ق       تط  

 الثــــــالثاء 

 العالج النسقً   
لعوامن أ.  
23مد:     مح   

 العالج النسقً
جبار                أ. 

;>:ق       تط  

 األربـــــعاء 

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الســـادسالفوج:                                                                                              علم النفس العٌاديالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العالجات السلوكٌة 

عزوز أ.  
28مد       مح    

العالج ذو المنحى   
 اإلنسانً

أٌت مجبر أ.  
26 مد      مح    

 األحــــــــــد 

 علم النفس األدوٌة 
تٌغلٌت أ.  
26مد:      مح   

 العالج النسقً
جبار                أ. 

>;:ق       تط  

 لغة أجنبٌة 
شرفً أ.  

;;:ق       تط  

 المخدرات والمجتمع
بوروبة أ.  
26مد       مح    

 االثنـــــــٌن

   العالجات السلوكٌة 
بومعزة أ.  

?>:ق        تط  

العالجات  ذات المنحى 
 التحلٌلً

حماٌدٌة أ.  
23مد:       مح   

العالجات  ذات  
 المنحى التحلٌلً

ساعد أ.  
?<:ق       تط  

 الثــــــالثاء  

العالج ذو المنحى   
 اإلنسانً

لعوامن أ.  
;;:ق       تط  

 العالج النسقً
لعوامن أ.  
23مد:     مح   

 األربـــــعاء  

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ولاألالفوج:                                                                   مل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةعلم النفس العالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة

فنانٌر أ.  
7>:ق       تط   

            تحلٌل الفرد
علطً أ.  

8;:ق       تط  

 األحــــــــــد     

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
 أ. كفان

<;ق         تط  

 تسٌٌر الموارد بشرٌة
كفان أ.  

20م:       مح   

 االثنـــــــٌن     

 مخاطر تعاطً المخدرات
خلفة أ.  

23مد:       مح   

 تحلٌل الفرد  
كفان أ.  
23:مد     مح   

 الثــــــالثاء  

 الصحة النفسٌة والعم
 أ. بحري

:>:ق         تط  

 الصحة النفسٌة والعمل
بحري أ.  

21مد:       مح   

 األرغونومٌا
عسٌلً أ.  

26مد:       مح   

 األرغونومٌا
 أ. عسٌلً

=;:ق         تط  

 األربـــــعاء  

  علم النفس التسوٌقً  
 أ. بحري

7=ق          تط  

  علم النفس التسوٌقً
بحري أ.  
21مد:      مح   

 الخـمـٌــس  

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                 

النوري خلفة                                                                                                                                    



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                     قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا        

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانـــًالفوج:                                                                   علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة     

حجوج أ.  
=;:ق       تط  

 األحــــــــــد 

 تسٌٌر الموارد بشرٌة 
كفان أ.  

20م:       مح   

تسٌٌر الموارد 
 البشرٌة
 أ. كفان

;>ق        تط  

           تحلٌل الفرد 
سٌدي صالح أ.   

9=:ق       تط  

 االثنـــــــٌن  

 مخاطر تعاطً المخدرات
خلفة أ.  

23مد:        مح   

 تحلٌل الفرد  
كفان أ.  
23:مد     مح   

 الثــــــالثاء  

 الصحة النفسٌة والعمل 
بحري أ.  

21مد:          مح   

 األرغونومٌا
عسٌلً أ.  

26مد:          مح   

  علم النفس التسوٌقً
عٌساويأ.   

6<ق          تط  

 األربـــــعاء  

 علم النفس التسوٌقً    
بحري أ.  

21مد:         مح   

 األرغونومٌا
 أ. عسٌلً

9>:ق       تط  

 الصحة النفسٌة والعمل
 أ. بحري

9>:ق         تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثالـــثالفوج:                                                                   علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة  

فٌنانٌر أ.  
7>:ق       تط  

 األحــــــــــد     

 تسٌٌر الموارد بشرٌة 
كفان أ.  

20م:       مح   

 تحلٌل الفرد
علطًأ.   

?>ق        تط  

 االثنـــــــٌن   

 مخاطر تعاطً المخدرات
خلفة أ.  

23مد:        مح   

 تسٌٌر الموارد البشرٌة 
كفانأ.   

7=ق         تط  

 تحلٌل الفرد
كفان أ.  
23:مد     مح   

 الثــــــالثاء  

 الصحة النفسٌة والعمل 
بحري أ.  

21مد:          مح   

 األرغونومٌا
عسٌلً أ.  

26مد:          مح   

  علم النفس التسوٌقً 
عٌساويأ.   

;=ق         تط  

 األربـــــعاء 

 علم النفس التسوٌقً    
بحري أ.  

21مد:         مح   

 الصحة النفسٌة والعمل
بحريأ.   

8>:ق        تط  

 األرغونومٌا
 أ. عسٌلً

8>:ق     تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                                                 أرطوفونٌاالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 
 األحــــــــــد

 علم النفس المرضً
ضٌف أ.  
22:مد     مح   

ضً   مرعلم النفس ال
لعوامن أ.   
8>:ق        تط  

اضطرابات اللفة 
ةبوالمكت  

لعوامن أ.  
26:مد       مح   

اضطرابات اللغة 
                مكتوبةال
بوفاسة أ.  

8;:ق        تط  

 مخاطر المخدرات
جنٌدي أ.  
22:مد      مح   

 االثنـــــــٌن 

 علم النفس العصبً
بزٌح أ.  

21:مد      مح   

علم النفس العصبً    
بزٌح أ.  

>;:ق       تط  

علم النفس المعرفً   
خالد أ.  

8=:ق        تط  

علم النفس المعرفً   
خالدأ.   

26:مد       مح  

 الثــــــالثاء 

لغة متخصصة           
بزٌح أ.  

<;:ق       تط  

 دراسة حالة 
جعطأ.   

7>:ق         تط  

 األربـــــعاء 

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  



 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانــــــًالفوج:                                                                                                                 أرطوفونٌاالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 األحــــــــــد       

 علم النفس المرضً
ضٌف أ.  
22:مد     مح   

 اضطرابات اللفة المكتوبة 
لعوامن أ.  
26:مد      مح   

علم النفس المرضً   
لعوامن أ.   
7=:ق       تط  

 مخاطر المخدرات
جنٌدي أ.  
22:مد      مح   

 االثنـــــــٌن 

 علم النفس العصبً
بزٌح أ.  

21:مد      مح   

اضطرابات اللغة المكتوبة  
قٌروانً أ.   
:;:ق          تط  

علم النفس العصبً   
جنبة أ.  

9=:ق       تط  

علم النفس المعرفً   
خالدأ.   

26:مد       مح  

علم النفس المعرفً   
خالد أ.  

:>:ق       تط  

 الثــــــالثاء

 األربـــــعاء      

 دراسة حالة  
بوفاسةأ.   

?>:ق         تط  

لغة متخصصة         
بزٌح أ.  

<8:ق       تط  

 الخـمـٌــس  

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثالــــــثالفوج:                                                                                                                 أرطوفونٌاالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 
 األحــــــــــد

النفس المرضًعلم   
ضٌف أ.  
22:مد     مح   

اضطرابات اللغة 
المكتوبة                

قٌروانً أ.  
:;:ق          تط  

اضطرابات اللفة 
 المكتوبة

لعوامن أ.  
26:مد       مح   

 مخاطر المخدرات 
جنٌدي أ.  
22:مد      مح   

 االثنـــــــٌن 

 علم النفس العصبً
بزٌح أ.  

21:مد      مح   

علم النفس المعرفً     
قٌروانً أ.  
8>:ق        تط  

علم النفس المعرفً   
خالدأ.   

26:مد       مح  

 الثــــــالثاء 

علم النفس العصبً     
بزٌح أ.  

8=:ق         تط  

 األربـــــعاء   

علم النفس المرضً      
لعوامن أ.   
6>:ق       تط  

لغة متخصصة         
بزٌح أ.  

:>:ق       تط  

 دراسة حالة
جنونأ.   

6>:ق      تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الرابــــــعالفوج:                                                                                                                 أرطوفونٌاالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 األحــــــــــد       

 علم النفس المرضً
ضٌف أ.  
22:مد     مح   

 اضطرابات اللفة المكتوبة 
لعوامن أ.  
26:مد     مح   

اضطرابات اللغة المكتوبة  
قٌروانً أ.   
>;:ق          تط  

 مخاطر المخدرات
جنٌدي أ.  
22:مد      مح   

علم النفس المعرفً   
قٌروانً أ.  
7>:ق        تط  

 االثنـــــــٌن

 علم النفس العصبً
بزٌح أ.  

21:مد      مح   

علم النفس المعرفً     
خالدأ.    

26:مد       مح  

 الثــــــالثاء 

علم النفس العصبً       
جنبة أ.  

<=:ق       تط  

 األربـــــعاء 

     علم النفس المرضً   
لعوامن أ.  

?;:ق          تط  

 دراسة حالة
جنونأ.   

?;:ق         تط  

لغة متخصصة         
بزٌح أ.   

<;:ق       تط  

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                                        توجٌه وإرشادالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 التقوٌم التربوي    

دعٌدشأ.   
:;:ق        تط  

 التقوٌم التربوي
دعٌدش أ.  
23مد       مح   

 األحــــــــــد

ظام التربوي الجزائري الن  
بن عمارة أ.  
23مد       مح   

 التربٌة البٌئٌة
علوي أ.  
21 مد    مح   

 االثنـــــــٌن  

 الفروق الفردٌة
بوصلب أ.   

26 مد     مح   

 لغة أجنبٌة 
بدانًلأ.   

9;:ق        تط  

 الفروق الفردٌة
بوصلبأ.   

=;:ق       تط  

 مبادئ ونظرٌات إرش
مقدم أ.  

   21 مد     مح 

 مبادئ ونظرٌات إرشا
مخنفرأ.   

8>:ق        تط  

 الثــــــالثاء

 مخاطر المخدات    
لعزازقة أ.  

23 مد      مح   

 األربـــــعاء 

 صعوبات التعلم   
حربوش أ.  
23 مد    مح   

 صعوبات التعلم  
 أ. حربوش

<; ق        تط  

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانـــــًالفوج:                                                                                                        توجٌه وإرشادالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 التقوٌم التربوي  

طباعأ.   
;;:ق        تط  

  
 

 التقوٌم التربوي
دعٌدش أ.  
23مد         مح   

 األحــــــــــد

 مبادئ ونظرٌات إرشا 
مخنفرأ.   

=;:ق        تط  

النظام التربوي 
الجزائري              

بن عمارة أ.    
23مد       مح   

 التربٌة البٌئٌة
علوي أ.  
21 مد    مح   

 االثنـــــــٌن  

 الفروق الفردٌة
بوصلب أ.   
26 مد       مح   

 مبادئ ونظرٌات إرش   
مقدم أ.  

   21 مد     مح 

 الثــــــالثاء 

 الفروق الفردٌة   
بوصلبأ.   

<;:ق       تط  

 مخاطر المخدات
لعزازقة أ.  
23 مد      مح   

 لغة أجنبٌة
لبدانًأ.   

6=:ق       تط  

 األربـــــعاء

 صعوبات التعلم   
حربوش أ.  
23 مد    مح   

 صعوبات التعلم 
 أ. حربوش

=; ق        تط  

 صعوبات التعلم  
حربوش أ.  
25 مد        مح   

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثالـــــثالفوج:                                                                                                        توجٌه وإرشادالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
التربوي التقوٌم     

دعٌدشأ.   
9=:ق        تط  

 مبادئ ونظرٌات إرشا
مقدمأ.   

:>:ق        تط  

 التقوٌم التربوي
دعٌدش أ.  
23مد         مح   

 

 األحــــــــــد

نظام التربوي الجزائري ال  
بن عمارة أ.  

23مد       مح   

 التربٌة البٌئٌة
علوي أ.  

21 مد    مح   

 االثنـــــــٌن  

الفردٌةالفروق   
بوصلب أ.   
26 مد       مح   

 لغة أجنبٌة
لبدانًأ.   

9=:ق       تط  

 مبادئ ونظرٌات إرش  
مقدم أ.  

   21 مد     مح 

 الثــــــالثاء 

 الفروق الفردٌة  
بوصلبأ.   

?>:ق       تط  

 صعوبات التعلم 
 أ. حربوش

;;ق           تط  

 مخاطر المخدات
لعزازقة أ.  
23 مد      مح   

 األربـــــعاء 

 صعوبات التعلم   
حربوش أ.  
23 مد    مح   

 صعوبات التعلم    
حربوش أ.  
25 مد        مح   

 الخـمـٌــس

    مصلحة التعلٌم والتقٌٌم رئٌس                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                        علم النفس التربويالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
علمتنظرٌات ال    

بن دعٌمة أ.  
35ق      مح   

 علم النفس األسري 
علويأ.   

<< ق      تط  

 األحــــــــــد 

 لغة أجنبٌة
فنانٌرأ.   

?;:ق       تط  

 الموهبة والتفوق
زرقان أ.  
20مد       مح   

 المناهج التربوٌة 
نوٌوةأ.   

<>:ق        تط  

 علم النفس األسري
بكار أ.  

35ق        مح   

 مخاطر المخدرات
فارس أ.  
35ق       مح   

 االثنـــــــٌن

التربوي الجزائري النظام   
عظٌمً أ.  
35ق        مح   

 نظرٌات التعلم
بن ماضًأ.   
8=:ق        تط  

 التربٌة البٌئٌة
أحمٌد أ.  
21مد       مح   

 الثــــــالثاء   

 المناهج التربوٌة 
خنٌش أ.  

20مد       مح   

 الموهبة والتفوق
زرقانأ.   

9= :ق       تط  

 األربـــــعاء   

      
 

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانـــــًالفوج:                                                                                        علم النفس التربويالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات التعلم 

بن دعٌمةأ.   
?;:ق       تط  

 نظرٌات التعلم
بن دعٌمة أ.  

35ق      مح   

 األحــــــــــد   

 الموهبة والتفوق
فارسأ.   

=;:ق      تط  

 الموهبة والتفوق
زرقان أ.  
20مد       مح   

 علم النفس األسري  
بكار أ.  

35ق        مح   

 مخاطر المخدرات
فارس أ.  
35ق       مح   

 االثنـــــــٌن

 النظام التربوي الجزائري 
عظٌمً أ.  
35ق        مح   

 التربٌة البٌئٌة 
أحمٌد أ.  
21مد       مح   

 الثــــــالثاء   

 المناهج التربوٌة 
خنٌش أ.  

20مد        مح   

 علم النفس األسري
أوملٌلًأ.   

8< ق       تط  

 لغة أجنبٌة
لوصٌفأ.   

9=:ق       تط  

 المناهج التربوٌة
سترالرحمانأ.   

=;:ق     تط  

 األربـــــعاء 

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا             

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثالـــــثالفوج:                                                                                        علم النفس التربويالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات التعلم  

بن دعٌمة أ.  
35ق      مح   

 علم النفس األسري
علويأ.   

>= ق        تط  

 األحــــــــــد  

 الموهبة والتفوق 
زرقان أ.  
20مد       مح   

 علم النفس األسري  
بكار أ.  

35ق        مح   

 مخاطر المخدرات
فارس أ.  
35ق       مح   

 االثنـــــــٌن

 النظام التربوي الجزائري 
عظٌمً أ.  
35ق        مح   

 التربٌة البٌئٌة 
أحمٌد أ.  
21مد       مح   

 نظرٌات التعلم
بدادرةأ.   

8=:ق        تط  

 الثــــــالثاء 

 المناهج التربوٌة 
خنٌش أ.  

20مد        مح   

 لغة أجنبٌة
لوصٌفأ.   

>;:ق        تط  

 الموهبة والتفوق
زرقانأ.   

>> :ق       تط  

المناهج التربوٌة    
أحمٌدأ.   

;>:ق        تط  

 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

ألولاالفوج:                                                                          ماســــتر   عٌاديعلم النفس ال  السنة األولى  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 االختبارات والمقاٌٌس

 أ. بوعود
?=ق:        تط  

 االختبارات والمقاٌٌس
 أ. بوعود

12ق        مح  

 دراسة حالة 
بوروبةأ.   

7=ق         تط  

 دراسة حالة
بوروبةأ.   

10مح      ق   

 العالجات النفسٌة
شرفًأ.   

7>ق        تط  

 
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة
عمارجٌةأ.   

6=:ق        تط  

 علم النفس الصدمة
زكراويأ.   

9<:ق         تط  

الصدمةعل النفس   
 أ. زكراوي
13مح      ق:  

اإلجرام  النفس علم   
آٌت مجبر أ.  

10ق      مح   

 علم النفس اإلجرام
آٌت مجبرأ.   
7=:ق       تط  

 
 االثنـــــــٌن

 الثــــــالثاء      
 االتصال 

أوملٌلً أ.  

10ق      مح   

االضطرابات  
 السٌكسوماتٌة

 أ. جبار
10مح       ق:  

 العالجات النفسٌة
شرفً أ.  

66ق       مح   

االضطرابات 
 السٌكسوماتٌة

               أ. جبار
>>ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 دٌنامٌكٌة الجماعات    
أوملٌلًأ.   

10ق:       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانًالفوج:                                                                          ماســــتر   علم النفس العٌاديالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
والمقاٌٌس االختبارات   

 أ. بوعود
12ق        مح  

 علم النفس الصدمة
زكراويأ.   
?;:ق       تط  

 االختبارات والمقاٌٌس
 أ. بوعود

:;ق        تط  

 دراسة حالة
بوروبةأ.   

10مح      ق   

 علم النفس اإلجرام
آٌت مجبرأ.   
><:ق       تط  

 
 األحــــــــــد

االضطرابات  
 السٌكسوماتٌة

بوروبةأ.   
;;ق:       تط  

الصدمةعل النفس   
 أ. زكراوي
13مح        ق:  

 دراسة حالة
 أ. بوروبة

?;ق        تط  

اإلجرام  النفس علم  
آٌت مجبر أ.  

10ق      مح   

 العالجات النفسٌة
شرفً أ.  

10ق           مح   

 
 االثنـــــــٌن

 الثــــــالثاء      
 االتصال 

أوملٌلً أ.  
10ق      مح   

االضطرابات  
 السٌكسوماتٌة

 أ. جبار

10مح        ق:  

 العالجات النفسٌة
شرفً أ.  
66ق       مح   

 العالجات النفسٌة
شرفًأ.   

9>ق        تط  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة 
عمارجٌةأ.   

7>:ق        تط  

 دٌنامٌكٌة الجماعات  
أوملٌلًأ.   

10ق:       مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                          ماســــتر   علم النفس العٌاديالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ملتقٌات    

تغلٌتأ.   
12مح      ق   

  
 األحــــــــــد

       
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

       
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانًالفوج:                                                                          ماســــتر   علم النفس العٌاديالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ملتقٌات    

تغلٌتأ.   
12مح      ق   

  
 األحــــــــــد

       
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

       
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                              ماســــتر   علم النفس المدرسًالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 علم النفس االجتماعً 

مزوز أ.  
?>ق        تط  

 علم النفس االجتماعً
 أ. مزوز

62مح        ق   

  علم النفس األسري 
بوثلجةأ.   

62ق:        مح  

  
 األحــــــــــد

الدافعٌة والمشروع  
 المدرسً

وسطانًأ.   
;>تط        ق:  

صعوبات التعلم 
 األكادٌمٌة

تٌغلٌتأ.   
6>ق:        تط  

علم النفس المرضً 
 للمتمدرس

حافريأ.   
62مح         ق:  

علم النفس المرضً 
 للمتمدرس

حافريأ.   
?>تط       ق:  

  
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات جمع البٌانات 
عزٌز أ.  

61ق        مح   

حماٌة الطفولة 
 والمنظمات الدولٌة

لعزازقةأ.  
12مح       ق   

صعوبات التعلم 
 األكادٌمٌة

تٌغلٌتأ.  
31ق        مح  

 لغة أجنبٌة
لعزازقةأ.   

;7ق:        تط  

  
 الثــــــالثاء

 

الدافعٌة والمشروع  
 المدرسً

 أ. وسطانً
12مح      ق:  

التدرٌب على تطبٌق 
 االختبارات النفسٌة

 أ. بكار
8>تط         ق   

التدرٌب على تطبٌق 
 االختبارات النفسٌة

بكار أ.  
62ق          مح  

 تقنٌات جمع البٌانات 
عزٌزأ.   

?>ق:تط           

  
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانًالفوج:                                                                              ماســــتر   علم النفس المدرسًالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 علم النفس االجتماعً  

 أ. مزوز
62مح        ق   

 علم النفس االجتماعً
زكراوي أ.  
;=ق          تط  

  علم النفس األسري
بوثلجةأ.   

62ق:        مح  

  
 األحــــــــــد

التدرٌب على تطبٌق  
 االختبارات النفسٌة

 أ. بكار
6>تط         ق   

علم النفس المرضً 
 للمتمدرس

جنٌديأ.   
:>تط         ق:  

علم النفس المرضً 
 للمتمدرس

حافريأ.   
62مح         ق:  

صعوبات التعلم 
 األكادٌمٌة

تٌغلٌتأ.   
6=ق:        تط  

  
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات جمع البٌانات 
عزٌز أ.  

61ق        مح   

الطفولة  حماٌة
 والمنظمات الدولٌة

لعزازقةأ.  
12مح       ق   

صعوبات التعلم 
 األكادٌمٌة

تٌغلٌتأ.  
31ق        مح  

 لغة أجنبٌة
لبدانًأ.   

>;ق:        تط  

  
 الثــــــالثاء

 

الدافعٌة والمشروع 
 المدرسً

وسطانًأ.   
9>تط        ق:  

الدافعٌة والمشروع 
 المدرسً

 أ. وسطانً
12مح      ق:  

 تقنٌات جمع البٌانات 
عزٌزأ.   

9>تط         ق:  

التدرٌب على تطبٌق 
 االختبارات النفسٌة

بكار أ.  
62ق          مح  

   
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                              ماســــتر   علم النفس المدرسًالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ملتقٌات متخصصة   

بوثلجةأ.   
80مح        ق   

   
 األحــــــــــد

       
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

      

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانًالفوج:                                                                              ماســــتر   علم النفس المدرسًالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ملتقٌات متخصصة   

بوثلجةأ.   
80مح        ق   

   
 األحــــــــــد

       
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

       
 األربـــــعاء

      

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                       ماســــتر   علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌة  السنة األولى  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
المهنً  االختٌار  

 أ. بوعلً
>>ق         تط  

 االختٌار المهنً 
 أ. بوعلً

66مح         ق:  

 االتصال التنظٌمً 
لونٌسأ.   

63ق:        مح  

       السلوك التنظٌمً
 أ. لونٌس

;>تط           ق:  

 السلوك التنظٌمً
لونٌسأ.   

63ق:         مح  

 
 األحــــــــــد

 اإلحصاء التطبٌقً
بغولأ.   
66ق:    مح      

 منهجٌة وتقنٌات البحث  
بوعلًأ.   

;>تط           ق:  

 منهجٌة وتقنٌات البحث
 أ. بوعلً

63مح         ق:  

 إدارة الصراع
ٌسعدأ.   

63مح        ق:  

 
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة  
خوٌلدأ.   

=>تط         ق:  

 األرغونومٌا المعرفٌة
 أ. بغول

=>تط           ق:  

التطبٌقً اإلحصاء  
 أ. بغول

<;ق:        تط  

 األرغونومٌا المعرفٌة
بغولأ.   

65مح         ق:  

 
 الثــــــالثاء

 
البشرٌةتسٌٌر الموارد     

 أ. سٌدي صالح

=>تط         ق:  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
سٌدي صالحأ.   

61مح         ق:  

   
 األربـــــعاء

    
 

 الخـمـٌــس  

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                       ماســــتر   علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 العمل الشخصً 

لونٌسأ.   
65مح        ق:  

 ملتقٌات متخصصة 
 أ.ٌسعد

12مح         ق   

    
 األحــــــــــد

       
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

 
       

 األربـــــعاء

    
 

 

 الخـمـٌــس  

    والتقٌٌمرئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                               

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                            قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا 

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                  ماســــتر   علم األعصاب اللغويالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة  

بوروبة أ.  
:> :ق      تط  

 النمو المعرفً واللغوي
الدأ. خ  

61مح       ق:  

   
 األحــــــــــد

  الحبسة عند الطفل   
عقٌدة أ.  

7>ق          تط  

 نظرٌات اللغة واالتصال
بوفاسةأ.   
60ق:      مح      

 الحبسة عند الطفل 
عقٌدةأ.   

65مح         ق   

 
 االثنـــــــٌن

 تحلٌل المدونة
 أ. جنون
63مح       ق:  

 تحلٌل المدونة 
جنونأ.   

?;تط       ق:  

 المقابلة العٌادٌة 
 أ.ٌوسفً
:>تط       ق   

 الشٌخوخة العصبٌة
 أ. خرباش
:>تط        ق:  

 المقابلة العٌادٌة 
 أ.ٌوسفً

12ق         مح  

 
 الثــــــالثاء

 
الحبسة عند الراشد 

 والمسن
بزٌحأ.   

>>ق:        تط  

الحبسة عند الراشد 
 والمسن

بزٌحأ.   
66مح         ق:  

 الشلل الدماغً
طواوزةأ.   

;>ق:        تط  

 الشلل الدماغً 
 أ. خرباش

61ق:        مح  

 الشٌخوخة العصبٌة
 أ. خرباش

60مح        ق:  

 
 األربـــــعاء

    

 
 الخـمـٌــس  

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانًالفوج:                                                                                  0رماســــت   علم األعصاب اللغويالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 النمو المعرفً واللغوي   

الدأ. خ  
86مح       ق:  

 لغة أجنبٌة 
حجوج أ.  

;<ق         تط  

 
 األحــــــــــد

الحبسة عند الراشد 
 والمسن
 أ. بزٌح

:;ق:        تط  

 تحلٌل المدونة
جنونأ.   

>>تط       ق:  

  الحبسة عند الطفل
عقٌدة أ.  

6<ق        تط  

 نظرٌات اللغة واالتصال 
بوفاسةأ.   

60مح          ق:  

 الحبسة عند الطفل 
عقٌدةأ.   

65مح         ق   

 
 االثنـــــــٌن

 تحلٌل المدونة
 أ. جنون
63مح       ق:  

 الشٌخوخة العصبٌة  
 أ. خرباش
9<مح        ق:  

  المقابلة العٌادٌة
وسفًأ.ٌ  

8>تط        ق   

 المقابلة العٌادٌة 
 أ.ٌوسفً

12ق         مح  

 
 الثــــــالثاء

 
الحبسة عند الراشد  

 والمسن
بزٌحأ.   

66مح         ق:  

الدماغًالشلل    
طواوزةأ.   

96ق        تط  

 الشلل الدماغً
 أ. خرباش

61ق:        مح  

 الشٌخوخة العصبٌة
 أ. خرباش

60مح        ق:  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                  0رماســــت   علم األعصاب اللغويالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد
     

 
 

  
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

 
 ملتقٌات متخصصة   

رباشأ. خ  
31مح       ق:  

   
 األربـــــعاء

    
 

  
 
 

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانًالفوج:                                                                                  0رماســــت   علم األعصاب اللغويالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد
     

 
 

  
 االثنـــــــٌن

       
 الثــــــالثاء

 
 ملتقٌات متخصصة   

رباشأ. خ  
31مح       ق:  

   
 األربـــــعاء

    
 

  
 
 

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              

 



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                  ماســــتر   علم النفس التربويالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 -- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
      

 
 األحــــــــــد

 اإلحصاء فً ع.ن.تربوي  
 أ. صحراوي

<;ق:         تط  

 العالقة التربوٌة
 أ. سالم
9>تط     ق   

 العالقة التربوٌة
سالم أ.  
65ق      مح  

  
 االثنـــــــٌن

البٌداغوجٌا  
 الفارقٌة

 أ. سترالرحمان
?>ق          تط  

التكوٌن المهنً  
 والتمهٌن

سامعًأ.   
66ق:مح          

 هندسة التكوٌن
 أ.أحمٌد

>>ق        تط  

 هندسة التكوٌن
أحمٌدأ.  

66مح       ق   

 
 الثــــــالثاء

 

 لغة إنجلٌزٌة  
خوٌلدأ.   

9;تط         ق:  

 البٌداغوجٌا الفارقٌة
سترالرحمان أ.  

68مح       ق   

 تكوٌن المكونٌن
 أ. سامعً

<>ق:        تط  

 تكوٌن المكونٌن
سامعًأ.   

68ق: مح         

 
 األربـــــعاء

منهجٌة التقصً المٌدانً     
 فً التربٌة

خلٌفًأ.   
<>تط      ق:  

منهجٌة التقصً 
 المٌدانً فً التربٌة

خلٌفًأ.   
68ق:  مح      

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

الثانًالفوج:                                                                                  ماســــتر   علم النفس التربويالسنة األولى    

03.52 - 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 األحــــــــــد      
اإلحصاء فً  

 ع.ن.تربوي
صحراويأ.   
?;ق         تط  

 العالقة التربوٌة
سالمأ.   

?=تط     ق   

 العالقة التربوٌة 
سالم أ.  
65ق      مح  

  
 االثنـــــــٌن

 البٌداغوجٌا الفارقٌة  
 أ. سترالرحمان

7>ق         تط  

التكوٌن المهنً 
 والتمهٌن

سامعًأ.   
66مح        ق:  

 تكوٌن المكونٌن
 أ. سامعً

;>ق:        تط  

 هندسة التكوٌن
أحمٌدأ.  

66مح       ق   

 
 الثــــــالثاء

 

منهجٌة التقصً  
 المٌدانً فً التربٌة

خلٌفًأ.   
;>تط      ق:  

 البٌداغوجٌا الفارقٌة 
سترالرحمان أ.  

68مح       ق   

 هندسة التكوٌن
 أ.أحمٌد

8=ق        تط  

 تكوٌن المكونٌن
سامعًأ.   

68ق:مح          

 
 األربـــــعاء

 لغة إنجلٌزٌة   
عاشوريأ.   

8<تط         ق:  

منهجٌة التقصً  
 المٌدانً فً التربٌة

خلٌفًأ.   
68ق:  مح      

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                   

النوري خلفة                                                                                                                                  



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                  ماســــتر   اإلرشاد والتوجٌهالسنة األولى    

03.52 -- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 منهجٌة البحث 

قمازأ.   
<>ق:       تط  

 إرشاد الحاالت الخاصة
مقدمأ.   
60ق:  مح       

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

60مح        ق:  

 مشكالت األتمتة
 أ. بلقٌدوم
60مح       ق:  

  
 األحــــــــــد

 االثنـــــــٌن      
 المعالجة اإلحصائٌة 

شامًأ.   
60مح       ق:  

 تقوٌم البرامج اإلرشادٌة
عتوتةأ.   

60مح       ق:  

 إرشاد الحاالت الخاصة
 أ. مقدم

6=ق:         تط  

 المعالجة اإلحصائٌة 
 أ. شامً

=>ق:        تط  

 
 الثــــــالثاء

 
ع.النفس 
 االجتماعً
 أ. عالونة
;>تط        ق:  

 ع.النفس االجتماعً
عالونةأ.   

61مح       ق:  

 التوجٌه واإلرشاد  
 أ. بوصلب

8>ق:           تط  

المهنً التوجٌه واإلرشاد  
بوصلبأ.   

60مح        ق:  

 
 األربـــــعاء

ٌم البرامج اإلرشادٌةوتق    
 أ. عتوتة
;=تط       ق:  

 االتصال
خلٌفًأ.   

61مح       ق:  

 

 لغة إنجلٌزٌة
عاشوريأ.   

>;ق:        تط  

 

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                                  ماســــتر   اإلرشاد والتوجٌهالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الملتقٌات  

 أ. قماز
6>ق:  مح       

 الملتقٌات 
 أ. مقدم
62تط       ق:  

  
 األحــــــــــد

   
 
 

 االثنـــــــٌن   

     
 
 

 الثــــــالثاء 

       
 األربـــــعاء

     
 
 

 الخـمـٌــس 

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                        ماســــتر   األنظمة التعلٌمٌة والمناهج الدراسٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة إنجلٌزٌة  

خوٌلدأ.   
;>ق:         تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث
 أ. ٌسعد

=>ق:           تط  

 منهجٌة وتقنٌات البحث
ٌسعدأ.   

61مح           ق:  

 اإلحصاء اإلستداللً
صحراويأ.   

61مح        ق:  

 
 األحــــــــــد

اإلستداللًاإلحصاء   
 أ. علطً
:>تط        ق:  

 االتصال
جدوالًأ.   

61مح       ق:  

االجتماعًع ن.  
 أ. سالم

68مح       ق:  

 تحلٌل أنظمة التعلٌم 
 أ. دعٌدش

=>ق:           تط  

 

 تحلٌل أنظمة التعلٌم
دعٌدشأ.   

61مح           ق:  

 

 االثنـــــــٌن

التعلماستراتٌجٌات    
بوصلبأ.   

<>ق:         تط  

 استراتٌجٌات التعلم
 أ. بوصلب
68مح         ق:  

القٌاس والتقوٌم  
 التربوي

 أ. بوعبدهللا

68مح        ق:  

  
 الثــــــالثاء

 

 القٌاس والتقوٌم التربوي   
بوعبدهللاأ.   

=>ق:          تط  

 تصمٌم وتطوٌرالمناهج
نوٌوةأ.   

=>ق:           تط  

 تصمٌم وتطوٌرالمناهج
 أ. نوٌوة

61مح           ق:  

 األربـــــعاء

 الخـمـٌــس      

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              



8جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

               قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا              

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانــــً 0202/0202

األولالفوج:                                                                        ماســــتر   األنظمة التعلٌمٌة والمناهج الدراسٌةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ملتقٌات    

 أ. صحراوي
66ق:        مح  

  
 األحــــــــــد

       
 االثنـــــــٌن

 ملتقٌات   
 أ. بوعبدهللا
:=تط       ق:  

 الثــــــالثاء  

 األربـــــعاء      

      
 

 

 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

النوري خلفة                                                                                                                              


