
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    03.  02.    01األفواج:                                                                                                      علم النفس العيادي  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ----- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 العالجات ذات المنحى     

 التحليلي
حمايديةأ.   

40مد:    تط مح  

العالجات ذات المنحى 
 التحليلي

حمايديةأ.   

40مد:    تط مح  

       العالج النسقي
أومليليأ.   

04مد    تط مح  

 العالج ذو المنحى
 االنساني
 آيت مجبر

40مد:     تطمح   

 السبــــت

 فرنسية   
قرابأ.   

40مح    مد:  

المخدرات 
 والمجتمع

لعزازقةأ.   

40مح     مد:  

 المخدرات والمجتمع
لعزلزقةأ.   

40مح     مد:  

 
 

 

   
 األحــــــــد

 

           
 االثنــــــين

 

     
 
 

 

السلوكية  العالجات
  والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

40مد:  تطمح   

العالجات السلوكية 
  والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

40مد:  تطمح   

       العالج النسقي
أومليليأ.   

04مد    تط مح  

 العالج ذو المنحى
 االنساني
 آيت مجبر

40مد:     تطمح   

 
 الثـــــالثاء

 

 فرنسية   
قرابأ.   

40مح    مد:  

ةالنفس األدويعلم   
فاسيأ.   

40مد:  تطمح   

 علم النفس األدوية
فاسيأ.   

40مد:  تطمح   

 
 

 

   
 األربــــعاء

 

       
 

 

   
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    06.  05.    40األفواج:                                                                                      علم النفس العيادي  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ----- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 المخدرات والمجتمع     

لعزلزقةأ.   

60مح     مد:  

 المخدرات والمجتمع
لعزلزقةأ.   

60مح     مد:  

العالج ذو المنحى 
 االنساني
 آيت مجبر

60مد:     تطمح   

   العالج النسقي
أومليليأ.   

06مد    تط مح  

 السبــــت

 العالجات ذات المنحى   
 التحليلي

حمايديةأ.   

60مد:    تط مح  

العالجات ذات 
 المنحى التحليلي

حمايديةأ.   

60مد:    تط مح  

 فرنسية
قرابأ.   

60مح    مد:  

 
 

 

   
 األحــــــــد

 

 االثنــــــين          

 

     
 
 

 

 علم النفس األدوية
فاسيأ.   

60مد:  تطمح   

 علم النفس األدوية
فاسيأ.   

60مد:  تطمح   

العالج ذو المنحى 
 االنساني
 آيت مجبر

06مد    تط مح  

   العالج النسقي
أومليليأ.   

06مد   تط مح  

 
 الثـــــالثاء

 

العالجات السلوكية    
  والمعرفية

لعوامنأ.   

60مد:  تطمح   

ة العالجات السلوكي
  والمعرفية

لعوامنأ.   

60مد:  تطمح   

 فرنسية
قرابأ.   

60مح    مد:  

 
 
 

 

   
 األربــــعاء

 

       
 

 

   
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    03.  02.    01األفواج:                                  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية  الثالثةالسنة  

61 -- 71  51 -- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 ت/ التوقياليـوم   
ريةتسيير الموارد البش       

 أ. كفان

80مد:  تطمح   

ريةتسيير الموارد البش  
 أ. كفان

80مد:  تطمح   

 لغة أجنبية
مزلوقأ.   

80مد:      تط  

 لغة أجنبية
مزلوقأ.   

80مد:      تط  

 السبــــت

 

مخاطر تعاطي   
 المخدرات

خلفةأ.   

76:قمح      

 مخاطر تعاطي المخدرات
خلفةأ.   

80مد:    مح  

قيعلم النفس التسوي  
عيساويأ.   

80مد:تط مح    

يعلم النفس التسويق  
عيساويأ.   

80مد:تط مح   

    
 األحــــــــد

 

      
 

 
 

 

   
 االثنــــــين

 

فردتحليل ال       
علطيأ.   

80مد:   تطمح   

فردتحليل ال  
علطيأ.   

80مد:   تطمح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

80مد:     تطمح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

80مد:     تطمح   

 
 الثـــــالثاء

 

 مخاطر تعاطي المخدرات   
خلفةأ.   

80مح    مد:  

الصحة النفسية 
 والعمل

بحريأ.   

80مد:   تط مح  

ملالصحة النفسية والع  
بحريأ.   

80مد:   تط مح  

    
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

  04.  03.  02.    01األفواج:                                                                                       أرطوفونيا  الثالثةالسنة 

61 -- 71  51 -- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
     

 

 

 دراسة حالة
ذيب أ.   

30مد:      تط  

 دراسة حالة
ذيبأ.   

30مد:   تط  

بيعلم النفس العص  
بزيحأ.   

30مح   مد:  

يعلم النفس العصب  
بزيحأ.   

30مح   مد:  

 
 السبــــت

 

 لغة متخصصة   
 أ. بزيح

30مد:    مح. تط  

اضطرابات اللغة 
 المكتوبة

حموديأ. لعوامن   

30مح   مد:   

اضطرابات اللغة 
 المكتوبة

 أ. لعوامن حمودي

30مح   مد:  

 
 

 

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

 مخاطر المخدرات     
  بن غالمأ. 

30مد:      تط  

 مخاطر المخدرات
بن غالمأ.   

30مد:      تط  

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

30مد:      مح. تط  

يالمعرف علم النفس  
خالدأ.   

30مد:      مح. تط  

 
 الثـــــالثاء

 

 لغة متخصصة   
 أ. بزيح

30مد:    مح. تط  

علم النفس المرضي 
 للتواصل

لعوامنأ.   

30مح    مد   

علم النفس المرضي 
 للتواصل

لعوامنأ.   

30مح    مد   

    
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

  03.  02.    01األفواج:                                                                              توجيه وإرشاد  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 -- 11  9 ---- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 لغة أجنبية     

 أ. لبداني

20مد:  طت.  

 لغة أجنبية
 أ. لبداني

20مد:  طت.  

يالتقويم التربو  
دعيدش أ.  

20مد:    طتمح.  

يالتقويم التربو  
دعيدش أ.  

20مد:    طتمح.  

 السبــــت

مبادئ ونظريات   
 التوجيه
 أ. مقدم

20مد:     طتمح.  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

20مد:     طتمح.  

الفروق الفردية 
  وتربية االختيارات

ذبيحيأ.   

20د م طتمح.  

ية الفروق الفردية وترب
  االختيارات

ذبيحيأ.   

20د م طتمح.  

    
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

 صعوبات التعلم     
حربوشأ.   

20مد:     طتمح.  

 صعوبات التعلم
حربوشأ.   

20مد:      طتمح.  

النظام التربوي 
 الجزائري

بن عمارةأ.   

20مد    طتمح.  

النظام التربوي 
 الجزائري

بن عمارةأ.   

20مد    طتمح.  

 
 الثـــــالثاء

 

 مخاطر المخدرات  
لعزازقةأ.   

20مد:   مح  

 مخاطر المخدرات
لعزلزقةأ.   

20مد:   مح  

 التربية البيئية
....أ.   

20مد:      مح  

 التربية البيئية
...أ.   

20مد:      مح  

    
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

  03.  02.    01األفواج:                                                                      علم النفس التربوي  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 لغة أجنبية     
طوبالأ.   

05مد:   تط  

 لغة أجنبية
طوبالأ.   

05مد:   تط  

 مخاطر المخدرات
  بلعربيأ. 

05د:مدمح      

 مخاطر المخدرات
بلعربيأ.   

05د:مدمح      

 السبــــت

 

 المناهج التربوية  
خنيشأ.   

05مد:   طتمح.  

 المناهج التربوية
خنيشأ.   

05مد:   طتمح.  

 التربية البيئية
أحميدأ.   

05مح     مد:  

 التربية البيئية
أحميدأ.   

05مح     مد:  

    
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

 نظريات التعلم     
 أ. بن دعيمة

05مد:    طتمح.  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

05مد:   طتمح.  

النظام التربوي 
 الجزائري

عظيميأ.   

05مح      مد:  

النظام التربوي 
 الجزائري

عظيميأ.   

05مح      مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 الموهبة والتفوق  
زرقانأ.   

50مد:   تطمح   

 الموهبة والتفوق
زرقانأ.   

50مد:   تطمح   

ياألسرعلم النفس   
بكارأ.   

05مد    طتمح.  

يعلم النفس األسر  
بكارأ.   

05مد    طتمح.  

    
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

  03.  02.    01األفواج:                                                                            السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
علم النفس    

 اإلجرام
 أ. آيت مجبر

03مح    مد    

علم النفس 
 اإلجرام

 أ. آيت مجبر

03مح    مد   

     
 السبــــت

 

ت ديناميكية الجماعا
 والمؤسسات

أومليليأ.   

30مح   مد:  

ت ديناميكية الجماعا
 والمؤسسات

أومليليأ.   

30مح   مد:  

 االتصال
تيغليتأ.   

30مح   مد:  

       
 األحــــــــد

 

 ةعلم النفس الصدم     
 أ. زكراوي

50مح      مد:  

ة علم النفس الصدم
أ. زكراوي     

30مد:      مح  

 العالجات النفسية
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

ةالعالجات النفسي  
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

 دراسة الحالة   
بوروبةأ.   

30مح    مد:  

 دراسة الحالة
بوروبةأ.   

30مح    مد:  

     
 الثـــــالثاء

 
االختبارات 
 والمقاييس

بوعودأ.   

30مح      مد:  

 االختبارات
 والمقاييس

بوعودأ.   

30مح      مد:  

 االتصال
تغليتأ.   

30مح   مد:  

       
 األربــــعاء

 

 اللغة األجنبية     
عمارجيةأ.   

50مح      مد:  
 

 اللغة األجنبية
  عمارجيةأ. 

30مح      مد:  

االضطرابات 
 السيكوسوماتية

جبارأ. أ  

30مح     مد:  

االضطرابات 
 السيكوسوماتية

 أ. جبار

30مد:     مح  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    03.  02.    01األفواج:                                                                                    السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 - 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ---- 11  9 --- 10  8 ---- 9 تاليـوم/ التوقي   

ق التدريب على تطبي   
 اإلختبارات

بكارأ.   

04مح      مد:  

ق التدريب على تطبي
ختباراتاإل  

  بكارأ. 

04مح      مد:  

      
 السبــــت

 

م صعوبات التعل
 األكاديمية
 أ. تغليت

04مح    مد:  

علم النفس 
للمتمدرسالمرضي   
حافريأ.   

04مح      مد:  

علم النفس 
 المرضي للمتمدرس

حافريأ.   

04مح      مد:  

       
 األحــــــــد

 

علم النفس      
 األسري

بوثلجةأ.   

06مح   مد:  

علم النفس 
 األسري

بوثلجةأ.   

04مح   مد:  

الدافعية والمشروع 
 المدرسي
 أ. أومليلي

04مح     مد:  

الدافعية والمشروع 
 المدرسي
 أ. أومليلي

04مح      مد:  

 
 االثنــــــين

 

 حماية الطفوفة   
 أ. لعزازقة

04مح    مد   

 حماية الطفوفة
 أ. لعزازقة

04مح    مد   

     
 الثـــــالثاء

 
م صعوبات التعل
 األكاديمية
 أ. تغليت

04مح    مد:  

علم النفس 
 االجتماعي 

  قمازأ. 

04مح    مد:  

علم النفس 
 االجتماعي 

قمازأ.   

04مح    مد:  

       
 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية     
 أ. لبداني 

60مح    مد:  

 لغة أجنبية
 أ. لبداني 

04مح    مد:  

اتتقنيات جمع البيان  
 أ. عزيز غ

04مح   مد:  

اتتقنيات جمع البيان  
 أ. عزيز غ

04مح   مد:  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06

    والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    02.    01األفواج:                                                             السنة األولى  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية   ماســــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 - 12  10 - 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 إدارة الصراع  
يسعدأ.   

30:قمح        

 إدارة الصراع
يسعدأ.   

30:قمح        

 لغة أجنبية
خويلد أ.   

30:قمح      

      
 السبــــت

 

قياإلحصاء التطبي  
بغولأ.   

03قمح        

لتسيير الموارد ا  
بغولأ.   

30:قمح        

 األرغونوميا االمعرفية

2ف سيدي صالحأ.   

57 :قمح     

ةاألرغونوميا االمعرفي  

2ف  سيدي صالحأ.   

57 :قمح     

      
 األحــــــــد

 

 اإلختيار المهني  
بوعليأ.   

04:قمح       

 اإلختيار المهني
بوعليأ.   

04:قمح       

مياالتصال التنظي     
لونيس أ.   

03:ق   مح   

مياالتصال التنظي  
لونيس أ.   

03:ق   مح   

 
 االثنــــــين

 

 منهجية البحث  
. بوعليأ  

30 قمح      

 منهجية البحث
. بوعليأ  

30 قمح      

 لغة أجنبية
خويلدأ.   

30:قمح      

     
 الثـــــالثاء

 

قياإلحصاء التطبي  
بغولأ.   

03قمح        

تسيير الموارد 
 البشرية

بغولأ.   

30:قمح        

 األرغونوميا االمعرفية

1سيدي صالح فأ.   

57 :قمح     

ةاألرغونوميا االمعرفي  

1سيدي صالح فأ.   

57 :قمح     

      
 األربــــعاء

 

      
 

ي السلوك التنظيم   
  لونيسأ. 

03:قمح      

ي السلوك التنظيم  
  لونيسأ. 

03:قمح      

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    03 . 02.    01األفواج:                                                                                             السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 تحليل المدونة   

 أ. جنون

05مح   مد:  

 تحليل المدونة
 أ. جنون

05مح   مد:  

     
 السبــــت

 
النمو المعرفي 

 واللغوي
 أ. خالد

05مح   مد:  

النمو المعرفي 
 واللغوي

خالدأ.   

50:مدمح     

        
 األحــــــــد

 

 المقابلة العيادية    
 أ.يوسفي

10مح        مد   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

10مح        مد   

 لغة أجنبية  
 أ. طوبال

05مح   مد:  

يةالشيخوخة العصب  
 أ. خرباش

05مح         مد:  

يةالشيخوخة العصب  
 أ. خرباش

05مح         مد:  

 
 االثنــــــين

 

 نظريات اللغة واالتصال   
 أ. بوفاسة

05مح      مد   

نظريات اللغة 
 واالتصال

بوفاسةأ.   

05مح      مد   

     
 الثـــــالثاء

 

 الحبسة عند الراشد
 والمسن
 أ. بزيح

05مح      مد:  

د الحبسة عند الراش
 والمسن
 أ. بزيح

05مح      مد:  

        
 األربــــعاء

 

 الحبسة عند الطفل   
 أ. عقيدة

10مح         مد:  

لالحبسة عند الطف  
 أ. عقيدة

10مح         مد:  

أجنبية  لغة   
 أ. طوبال

05مح   مد:  

 الشلل الدماغي
 أ. خرباش

05مح         مد:  

 الشلل الدماغي
 أ. خرباش

05مح         مد:  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

     02.    01األفواج:                                                                                ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
نتكوين المكونيي    

سامعيأ.   

40 قمح        

يةالبيداغوجيا الفارق  
سترالرحمانأ.   

40 ق    مح  

يةالبيداغوجيا الفارق  
سترالرحمانأ.   

40 قمح      

     
 السبــــت

 
 التكوين المهني

سامعيأ.   

40:قمح        

 التكوين المهني
سامعيأ.   

40:قمح        

 لغة أجنبية  

2ف خويلدأ.   

58مح    ق:  

 لغة أجنبية

1ف خويلدأ  

58مح    ق:  

    
 األحــــــــد

 

رةالمستم التربية         
خنيشأ.   

04مح      ق  

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

40 قمح       

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

40 قمح       

 
 االثنــــــين

 

نتكوين المكونيي    
سامعيأ.   

40 قمح        

 العالقة التربوية
سالمأ.   

40 قمح     

 العالقة التربوية
سالمأ.   

40 قمح     

     
 الثـــــالثاء

 
في علم اإلحصاء 

 النفس التربوي
صحراويأ.   

40:ق      تط  

اإلحصاء في علم 
 النفس التربوي

صحراويأ.   

40:ق      تط  

 لغة أجنبية  

2ف خويلدأ.   

58مح    ق:  

 لغة أجنبية

1ف خويلدأ  

58مح    ق:  

    
 األربــــعاء

 

      
 

رةالتربية المستم  
خنيشأ.   

04مح      ق  

نهندسة التكوي  
أحميدأ.   

40 ق      مح  

نهندسة التكوي  
أحميدأ.   

40 قمح        

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    02.    01األفواج:                                                                                                             السنة األولى  التوجيه واإلرشاد  ماســــتر

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 -- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
التوجيه واإلرشاد    

 المهني
بوصلبأ.   

10 قمح      

التوجيه واإلرشاد 
 المهني

بوصلبأ.   

10 قمح      

     
 السبــــت

 

 منهجية البحث
قمازأ.   

10 قمح        

منهجية 
 البحث

قمازأ.   

10 قمح      

ة مشكالت األتمت
 المعلوماتية 

بلقيدوم  أ.   

10مح    ق:  

مشكالت األتمتة 
 المعلوماتية 

بلقيدوم  أ.   

10مح    ق:  

      
 األحــــــــد

 

 إرشاد الحاالت الخاصة     
مقدمأ.   

01:قمح       

 إرشاد الحاالت الخاصة
مقدمأ.   

10:قمح       

 لغة أجنبية
بلعربي أ.   

10:قمح        

 لغة أجنبية
  بلعربيأ. 

10:قمح        

 
 االثنــــــين

 

 علم النفس االجتماعي   
 التربوي

عالونةأ.   

10 قمح     

علم النفس 
ياالجتماعي التربو  

عالونةأ.   

10 قمح     

     
 الثـــــالثاء

 

 االتصال  
. خليفيأ  

10 قمح        

 االتصال
. خليفيأ  

10 قمح        

      
 األربــــعاء

 

تقويم البرامج       
 اإلرشادية

عتوتةأ.   

01:قمح        

تقويم البرامج 
 اإلرشادية

عتوتةأ.   

01:قمح        

المعالجة 
 اإلحصائية

شاميأ.   

10 قمح        

المعالجة 
 اإلحصائية

شاميأ.   

10 قمح        

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

   01األفواج:                                                                 ماســــتر  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسيةالسنة األولى  

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 -- 9 تاليـوم/ التوقي   
م القياس والتقوي   

 التربوي
ذبيحيأ.   

56:قمح        

القياس والتقويم 
 التربوي

ذبيحيأ.   

56:قمح        

 استرايجية التعلم
            بوصلبأ. 

56:قمح      

 استرايجية التعلم
          بوصلبأ. 

56:قمح      

   
 السبــــت

 

 لغة أجنبية   
  خويلدأ. 

56مح    ق:  

 منهجية البحث
يسعدأ.   

56:قمح        

 منهجية البحث
يسعدأ.   

56:قمح        

متحليل أنظمة التعلي  
دعيدشأ.   

56:قمح     

ليمتحليل أنظمة التع  
دعيدشأ.   

  56:قمح   
 

  
 األحــــــــد

 

 اإلحصاء اإلستداللي 
صحراويأ.   

56:قمح        

 اإلحصاء اإلستداللي
صحراويأ.   

56:قمح        

 لغة أجنبية
  خويلدأ. 

56مح    ق:  

تصميم وتطوير  
 المناهج

. نويوةأ  

56:قمح        

تصميم وتطوير 
 المناهج

. نويوةأ  

56:قمح        

   
 االثنــــــين

 

 االتصال   
جدواليأ.   

56:قمح        

 االتصال
جدواليأ.   

56:قمح        

االجتماعيعلم نفس   
سالمأ.   

56:قمح     

 علم نفس االجتماعي
سالمأ.   

56:قمح     

   
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

           
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01الفوج:                                                                      علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
     

 
 السبــــت    

 

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات   
تغليتأ.   

60مح     ق:  

 

 الملتقيات
تغليتأ.   

60مح     ق:  

 

     
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

  02الفوج:                                                                      علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
          

 السبــــت

 

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
تغليتأ.   

60مح     ق:  

 

 الملتقيات
تغليتأ.   

60مح     ق:  

 

   
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01األفواج:                                                                      ماســــتر   علم النفس المدرسي  لثانيةالسنة ا

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 --- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
          

 السبــــت

 

 الملتقيات     
  ....أ. 

61مح     ق:  

 

 الملتقيات
  ....أ. 

61مح     ق:  

 

   
 األحــــــــد

 

      
 

    
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

      
 

 
 

 

   
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

واألرطوفونيا                            قسم علم النفس وعلوم التربية   

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    20األفواج:                                                                      ماســــتر   علم النفس المدرسي  لثانيةالسنة ا

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
     

 

 

     
 السبــــت

 

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
  ....أ. 

61مح     ق:  

 

 الملتقيات
  ....أ. 

61مح     ق:  

 

   
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

واألرطوفونيا                            قسم علم النفس وعلوم التربية   

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01الفوج:                            ماســــتر   الموارد البشريةعلم النفس العمل والتنظيم وتسيير   لثانيةالسنة ا

61 -- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 
     

 

 

     
 السبــــت

 

 عمل شخصي   
يسعدأ.   

62مح     ق:  

 عمل شخصي
يسعدأ.   

62ق:     مح  

 

 الملتقيات
  لونيسأ. 

62مح     ق:  

 

 الملتقيات
لونيسأ.   

62مح     ق:  

 

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06

    والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01األفواج:                                                                         ماســــتر   علم األعصاب اللغوي  لثانيةالسنة ا

61 -- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 --- 14  12 - 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9 تالتوقياليـوم/    
 السبــــت         

 

 الملتقيات     
  ....أ. 

63مح     ق:  

 

 الملتقيات
  ....أ. 

63مح     ق:  

 

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    02األفواج:                                                                         ماســــتر   علم األعصاب اللغوي  لثانيةالسنة ا

51 --- 61  14 -- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 

         
 األحــــــــد

 

 الملتقيات    
  ....أ. 

63مح     ق:  

 

 الملتقيات
  ....أ. 

63مح     ق:  

 

   
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

         
 األربــــعاء

 

         
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01األفواج:                                                                         ماســــتر علم النفس التربوي  لثانيةالسنة ا

51 --- 61  14 -- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9 تاليـوم/ التوقي   
         

 السبــــت

 

 الملتقيات    
  ....أ. 

64مح     ق:  

 

 الملتقيات
  ....أ. 

64مح     ق:  

 

   
 األحــــــــد

 

         
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

         
 األربــــعاء

 

         
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    02األفواج:                                                                         ماســــتر علم النفس التربوي  لثانيةالسنة ا

51 - 61  14 -- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 --- 9  اليـوم/ التوقيت 
         

 السبــــت

 

         
 األحــــــــد

 

 الملتقيات    
  ....أ. 

64مح     ق:  

 

 الملتقيات
  ....أ. 

64مح     ق:  

 

   
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

         
 األربــــعاء

 

         
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01األفواج:                                                                         ماســــتر   اإلرشاد والتوجيه  لثانيةالسنة ا

51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9 التوقيتاليـوم/    
         

 السبــــت

 

 الملتقيات    
قمازأ.   

65مح     ق:  

 

 الملتقيات
  قمازأ. 

65مح     ق:  

 

   
 األحــــــــد

 

         
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

         
 األربــــعاء

 

         
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    01األفواج:                                                                                السنة الثانية  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية   ماســــتر

51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9  اليـوم/ التوقيت 
         

 السبــــت

 

 الملتقيات    
بوعبدهللاأ.   

66مح     ق:  

 

 الملتقيات
  بوعبدهللاأ. 

66مح     ق:  

 

   
 األحــــــــد

 

         
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء        

 

         
لخميــــسا  

 
 

 


