جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021

األفواج05 . 04 . 03 . 02 . 01 :

السنة الثانية علم النفس
اليـوم /التوقيت

10 ----- 9 9 ---- 8

11 ------ 10

12 -- 11

13 ---- 12

السبــــت

األحــــــــد

علم النفس المرضي
أ .حافري
مح تط مد06:

االثنــــــين

علم النفس المدرسي
أ .وسطاني
مح تط مد05:

منهجية وتقنيات البحث
أ.بن غذفة
مح تط مد06:

14 ----- 13

15 -- 14

16 -- 15

17 --- 16

القياس النفسي
أ .طباع
مح تط مد06:

علم النفس والفروق
الفردية
أ .حجاب
مح تط مد06:

علم النفس
العمل والتنظيم
أ .عسلي
مح تط مد06:

علم النفس
االجتماعي
أ .عالونة
مد06:
مح

القياس النفسي
أ .طباع
مح تط مد06:

الثـــــالثاء

األربــــعاء

علم النفس المرضي
أ .حافري
مح تط مد06:

الخميــــس

علم النفس المدرسي
أ .بن غالم
مح تط مد05:

منهجية وتقنيات البحث
أ.بن غذفة
مح تط مد06:

تكنولوجية االتصال
أ .خباب
مد06:
مح
علم النفس والفروق
الفردية
أ .حجاب
مح تط مد06:

لغة أجنبية
أ .جنيدي
تط مد06:
علم النفس
العمل والتنظيم
أ .عسلي
مح تط مد06:

علم النفس
االجتماعي
أ .عالونة
مد06:
مح
تكنولوجية االتصال
أ .خباب
مد06:
مح

لغة أجنبية
أ .جنيدي
تط مد06:

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021
السنة الثانية علم النفس
اليـوم /التوقيت 10 ----- 9 9 ----- 8

األفواج10 . 09 . 08 . 07 . 06 :
11 ------ 10

12 -- 11

13 ---- 12

السبــــت

األحــــــــد

علم النفس االجتماعي
أ .عالونة
مد05:
مح

علم النفس المرضي
أ .حافري
مح تط مد05:

لغة أجنبية
أ .جنيدي
تط مد05:
علم النفس
والفروق الفردية
أ .حجاب
مح تط مد05:

الثـــــالثاء

الخميــــس

علم النفس
والفروق الفردية
أ .حجاب
مح تط مد05:

علم النفس العمل
والتنظيم
أ .عسلي
مح تط مد05:

القياس النفسي
أ .طباع
مح تط مد05:

منهجية وتقنيات
البحث
أ.بن غذفة
مح تط مد05:

االثنــــــين

األربــــعاء

14 --- 13

15 -- 14

16 -- 15

17 --- 16

علم النفس االجتماعي
أ .عالونة
مد05:
مح

علم النفس المرضي
أ .حافري
مح تط مد05:

علم النفس المدرسي
أ .وسطاني
مح تط مد05:
علم النفس العمل
والتنظيم
أ .عسلي
مح تط مد05:

تكنولوجية االتصال
أ .خباب
مد05:
مح
القياس النفسي
أ .طباع
مح تط مد05:

منهجية وتقنيات
البحث
أ.بن غذفة
مح تط مد05:
لغة أجنبية
أ .جنيدي
تط مد05:

علم النفس المدرسي
أ .وسطاني
مح تط مد05:

تكنولوجية االتصال
أ .خباب
مد05:
مح

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021

األفواج07 . 06 . 05 . 04. 03 . 02 . 01 :

السنة الثانية علوم التربية
اليـوم /التوقيت

9 --- 8

10 ----- 9

11 - 10

12 -- 11

13 ---- 12
لغة أجنبية
أ .عطوي
تط مد05:

السبــــت
األحــــــــد
االثنــــــين

التوجيه واإلرشاد
التربوي
أ .بن عمارة
مح تط مد05:

لغة أجنبية
أ .عطوي
تط مد05:
منهجية البحث التربوي منهجية البحث التربوي
أ .خلوة
أ .خلوة
مح تط مد05:
مح تط مد05:

القياس التربوي
أ .ذبيحي
مح تط مد05:

القياس التربوي
أ .ذبيحي
مح تط مد05:

التوجيه واإلرشاد
التربوي
أ .بن عمارة
مح تط مد05:
اإلدارة والتخطيط
التربوي
أ .باشيوة
مح تط مد05:

الثـــــالثاء

األربــــعاء

الخميــــس

14 ----- 13

15 --- 14

16 --- 15

17 -- 16

علم النفس التربوي علم النفس التربوي
أ .معارشة
أ .معارشة
مح تط مد05:
مح تط مد05:

اإلدارة والتخطيط
التربوي
أ .باشيوة
مد05:
مح تط
التربية المقارنة
أ .بوجرادة
مح تط مد 05

التربية المقارنة
أ .بوجرادة
مح تط مد 05

التربية العالجية
والتعليم المكيف
أ .عزيز خالد
مح تط مد05:

التربية العالجية
والتعليم المكيف
أ .عزيز
مح تط مد05:

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021

السنة الثانية أرطــــوفــونـيا
اليـوم /التوقيت
السبــــت
األحــــــــد

9 ------ 8

األفواج05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
10 ----- 9

تش.فيزيو.ج العصبي تش.فيزيو.ج العصبي
أ .بزيح
أ .بزيح
مح تط مد06:
مح تط مد06:
منهجية البحث
منهجية البحث
أ .خالد
أ .خالد
مح تط مد06:
مح تط مد06:

11 -- 10

12 --- 11

القياس السمعي
أ .عبدالصمد
مح تط مد06:

القياس السمعي
أ .عبدالصمد
مح تط مد06:

اإلختبارات
األرطوفونية
أ .سعد
مح تط مد06:

االثنــــــين

الثـــــالثاء

تش.فيزيو.ج تنفسي
أ .بوفاسة
مح تط مد06:

تش.فيزيو.ج تنفسي
أ .بوفاسة
مح تط مد06:

األربــــعاء

الفونولوجيا
أ .بعيسى
مح تط مد06:

الفونولوجيا
أ .بعيسى
مح تط مد06:

الخميــــس

13 ---- 12

14 ----- 13

اإلختبارات
األرطوفونية
أ .سعد
مح تط مد06:

علم النفس
علم النفس
اللغوي
اللغوي
أ .ضيف
أ .ضيف
مح تط مد 06:مح تط مد06:

لغة متخصصة
أ .بعيسى
تط مد06:

لغة متخصصة
أ .بعيسى
تط مد06:

15 --- 14

16 --- 15

17 -- 16

