
 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

   22الفوج:                                                                                                                       علم النفس العيادي  الثالثة  السنة

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

علم النفس 
المرضي للطفل 

 والمراهق
 أ. بكار

22مح  مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

96تط    ق:   

 علم النفس المرضي 
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مد:    مح  

 السبــــت   

اضطرابات    
 الشخصية
 أ. فاسي

22مح   مد:  

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي

22مح  مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

 علم الن العيادي 
 أ. عليوة

17تط   ق:   

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

17تط   ق:   

علم النفس  
 المرضي للطفل

 والمراهق
 أ. حافري

17تط   ق:   

 اضطرابات السلوك 
 أ. بوشراكي

22مح   مد   
 

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

    أ. حجاب     
22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

   أ. حجاب      
22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

االضطرابات    
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح    مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

 علم الن العيادي  
عليوة سميةأ.   

21مح   مد:  

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

21مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 فرنسية      
 أ. قراب

96تط    ق:  

 

اضطرابات 
        الشخصية

سعد هاللأ.   

96تط  ق:   

اضطرابات 
           السلوك

 أ. بوشراكي

96تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

    22الفوج:                                                                                                                        علم النفس العيادي   الثالثة  السنة

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح  مد:  

 علم النفس المرضي  
 للطفل والمراهق

بكارأ.   

22مح مد:  

يةاختبارات الشخص  
 أ. بومعزة

85تط ق:   

 السبــــت  

 يةاضطرابات الشخص  
أ. فاسي   

96تط ق:   

اضطرابات 
 الشخصية
 أ. فاسي

22مح   مد:  

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي
22مح  مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

17تط ق:   

 علم الن العيادي
 أ. عليوة

17تط  ق:   

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. حافري

17تط ق:   

 اضطرابات السلوك  
 أ. بوشراكي

22مح   مد   
 

السلوكاضطرابات   
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

       أ. حجاب   
22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

      أ. حجاب   
22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

االضطرابات    
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح    مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

 علم الن العيادي  
عليوة سميةأ.   

21مح   مد:  

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

21مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 فرنسية     
 أ. قراب

49تط    ق:  

 

اضطرابات  
           السلوك

 أ. بوشراكي

95تط ق:   

  
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

12الفوج:                                                                                                                     علم النفس العيادي   الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح  مد:  

اختبارات  
 الشخصية
 أ. بومعزة

96تط    ق:   

 النفس المرضيعلم 
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح مد:  

 السبــــت   

اضطرابات    
 الشخصية
 أ.فاسي

22مح   مد:  

 

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي

22مح    مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

علم النفس  
ل المرضي للطف
 والمراهق
 أ. حافري

96تط  ق:   

االضطرابات الحسية 
 والحركية واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

96تط   ق:   

 

  علم الن العيادي
 أ. عليوة

96تط   ق:   

 اضطرابات السلوك 
 أ. بوشراكي

22مح   مد   
 

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 وأخالقيات الحوكمة
 المهنة

       أ. حجاب  

22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

    أ. حجاب     

22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

االضطرابات    
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح    مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

الن العياديعلم     
عليوة سميةأ.   

12مح   مد:  

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

12مح  مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

ية اضطرابات الشخص     
سعد هاللأ.    

 تط    ق: 99

 اضطرابات السلوك
أ. بوشراكي    

99تط  ق:   

 فرنسية
 أ. قراب
99تط    ق:  

  
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

02الفوج:                                                                                                                     علم النفس العيادي    الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح  مد:  

 علم النفس المرضي  
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مد: مح  

اختبارات  
 الشخصية
 أ. بومعزة

89تط   ق:   

 السبــــت 

اضطرابات    
 الشخصية
 أ. فاسي

22مح   مد:  

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي
22مح  مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 المرضي للطفل

 والمراهق
 أ. حافري

95تط   ق:   

 فرنسية
 أ. قراب

95تط    ق:  

 

     علم الن العيادي  
 أ. عليوة

95تط   ق:   

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

95تط   ق:   

 اضطرابات السلوك 
 أ. بوشراكي

22مح   مد   
 

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

       أ. حجاب  
22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

     أ. حجاب    
22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

االضطرابات    
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح    مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
لعوامن حبيبةأ.   

21مح     مد:  

 علم الن العيادي  
عليوة سميةأ.   

21مح   مد:  

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

21مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات     
الشخصية        

 أ. فاسي

17تط   ق:   

اضطرابات السلوك  
 أ. بوشراكي

96تط   ق:   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

52الفوج:                                                                                                                           علم النفس العيادي الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح  مد:  

 علم النفس المرضي  
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح مد:  

 السبــــت   

اضطرابات    
 الشخصية
 أ. فاسي

22مح  مد:  

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي
22مح   مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
 أ. قراب

57تط    ق:  

اختبارات 
        الشخصية
 أ. عزيز

57تط   ق:   

علم النفس 
 المرضي للطفل

 والمراهق
 أ. حافري

99تط   ق:   

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   
 

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

     أ. حجاب    
22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

     أ. حجاب    
22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

االضطرابات الحسية   
 والحركية واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

96تط   ق:   

 

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

 علم الن العيادي  
عليوة سميةأ.   

21مح   مد:  

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

21مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات  
الشخصية       

 أ. فاسي

96تط   ق:   

  علم الن العيادي 
 أ. بورجي

98تط    ق:   

اضطرابات 
          السلوك 

 أ. بوشراكي

59تط   ق:   

     
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

02الفوج:                                                                                                                        علم النفس العيادي   الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح  مد:  

اختبارات 
الشخصية        

 أ. بومعزة

17تط   ق:   

 علم النفس المرضي 
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح مد:  

ي علم النفس المرض
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

17تط   ق:   

 السبــــت  

اضطرابات    
 الشخصية
 أ. فاسي

22مح   مد:  

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي

22مح  مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

 اضطرابات السلوك     
 أ. بوشراكي

22مح   مد   
 

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

    أ. حجاب     

22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

      أ. حجاب   

22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

االضطرابات  
ة الحسية والحركي

 واألداتية
زيدأ.   

17تط    ق:   

االضطرابات  
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح    مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

 علم الن العيادي  
عليوة سميةأ.   

21مح   مد:  

الن العياديعلم   
عليوة سميةأ.   

21مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات 
السلوك           

 أ. حمايدية

17تط   ق:   

 فرنسية
بلحوسينأ.   

17تط    ق:  

 

ية اضطرابات الشخص
 أ. فاسي

17تط   ق:   

 علم الن العيادي  
 أ. بورجي

96تط    ق:   

     
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

72الفوج:                                                                                                                 علم النفس العيادي          الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح  مد:  

علم النفس 
 المرضي للطفل

 والمراهق
 أ. بكار

95تط   ق:   

 علم النفس المرضي 
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح مد:  

 السبــــت   

اضطرابات    
 الشخصية
 أ. فاسي

22مح   مد:  

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي

22مح  مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مد:    مح    

 
 األحــــــــد

 

اختبارات     
        الشخصية
 أ. عزيز

94تط   ق:   

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   
 

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

    أ. حجاب     
22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

     أ. حجاب    
22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
زيدأ.   

17تط   ق:   

االضطرابات   
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح    مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

علم الن العيادي     
       أ. عليوة    

 تط    ق: 17

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

21مح   مد:  

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

21مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات السلوك    
أ. حمايدية   

91تط   ق:   

اضطرابات 
الشخصية        

 أ. فاسي

96ق:   تط  

 فرنسية
بلحوسينأ.   

94تط    ق:  

 

     
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

12الفوج:                                                                                                                 علم النفس العيادي          الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ----- 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح     مد:  

اختبارات 
 الشخصية
 أ. بومعزة

22مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح  مد:  

 علم النفس المرضي  
 للطفل والمراهق

 أ. بكار

22مح مد:  

 السبــــت   

اضطرابات    
 الشخصية
 أ. فاسي

22مح   مد:  

اضطرابات 
عند  الشخصية
 الراشد
 أ. فاسي
22مح  مد:  

اضطرابات اللغة   
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

اضطرابات اللغة 
ةالسيكوسوماتي  
 أ. حافري

22مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

 اضطرابات السلوك     
بوشراكيأ.   

22مح   مد   
 

 اضطرابات السلوك
 أ. بوشراكي

22مح   مد   

 

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

    أ. حجاب     
22مح   مد:  

 الحوكمة وأخالقيات
 المهنة

     أ. حجاب    
22مح    مد:  

 
 االثنــــــين

 

اختبارات  
      الشخصية
 أ. عزيز

96تط   ق:   

االضطرابات الحسية 
واألداتيةوالحركية   
زيدأ.   

99تط   ق:   

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح    مد:  

االضطرابات 
 الحسية والحركية

 واألداتية
 أ. لعوامن حبيبة

21مح     مد:  

     علم الن العيادي 
بن غانم النذير     أ. 

71تط    ق:   

 علم الن العيادي 
عليوة سميةأ.   

21مح   مد:  

 علم الن العيادي
عليوة سميةأ.   

21مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات  
        السلوك 
 أ. حمايدية

95تط   ق:   

 فرنسية
نيسوبلحأ.   

96تطق:   

اضطرابات 
الشخصية        

لعرابة هيبةأ.   

99تطق:   

علم النفس 
 المرضي للطفل

 والمراهق
بلهاملأ.   

99تط   ق:   

     
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

   22الفوج: الثالثة   علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                  السنة  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 تحليل العمل

 أ. كفان

22مد:    مح   

 تحليل العمل
 أ. كفان

22مد:    مح   

تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. كفان

22مد:   مح   

 لغة أجنبية
 أ. مزلوق

71تط  ق:  

ريةتسيير الموارد البش   
 أ. كفان

22مد:   مح   

 منهجية البحث 
            خرموشأ. 

95تط   ق:   

 السبــــت 

 

تسيير الموارد   
 البشرية
 أ. خلفة

96تط    ق:   

 منهجية البحث
 أ. علطي

22مد:     مح  

 منهجية البحث
 أ. علطي

22مد:     مح  

 تحليل العمل 
 أ. كفان

99تط   ق:   

 قانون العمل
 أ. علطي

22مد:   مح   

العملقانون   
 أ. علطي

22مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

 قانون العمل   
سيدي صالحأ.   

29تط    ق:   

سةتسيير المؤس  
 أ. خلفة

17تط   ق:   

 الحكم الراشد
 أ. عيساوي

22مح    مد:  
 

 الحكم الراشد
 أ. عيساوي

22مح    مد:  

 

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا
 أ. عسلي

   89تط    ق:

 األرغونوميا
 أ. عسلي

12مد:    مح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

12مد:      مح  

  
 

 

 تسيير المؤسسة
 أ. بحري

12مد:      مح  

ةتسيير المؤسس  
 أ. بحري

12مد:     مح  

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

94تط   ق:   

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

      
 

لخميــــسا     

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                 الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                              السنة    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 تحليل العمل

 أ. كفان

22مد:    مح   

 تحليل العمل
 أ. كفان

22مد:    مح   

تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. كفان

22مد:   مح   

ريةالبشتسيير الموارد     
 أ. كفان

22مد:   مح   

 لغة أجنبية
 أ. مزلوق

96تط   ق:  

 منهجية البحث 
         خرموشأ. 

96تط   ق:    

 السبــــت

 

سةتسيير المؤس   
 أ. خلفة

91تط  ق:  

 منهجية البحث 
 أ. علطي

22مد:     مح  

 منهجية البحث
 أ. علطي

22مد:     مح  

 تحليل العمل
 أ. كفان

96تط   ق:   

العمل قانون   
 أ. علطي

22مد:  مح   

العمل قانون  
 أ. علطي

22مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

تسيير الموارد    
 البشرية
 أ. خلفة

94تط  ق:   

 قانون العمل
سيدي صالحأ.   

69تط    ق:   

 الحكم الراشد
 أ. عيساوي

22مح    مد:  
 

 الحكم الراشد
 أ. عيساوي

22مح    مد:  

 

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا 
 أ. عسلي

12مد:    مح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

12مد:      مح  

  
 

 

 تسيير المؤسسة
 أ. بحري

12مد:      مح  

ةتسيير المؤسس  
 أ. بحري

12مد:     مح  

 األرغونوميا
 أ. عسلي

   81تط  ق: 

 السلوك التنظيمي
بحريأ.   

81تط  ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

      
 

لخميــــسا     

 

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

12الفوج:                            الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                         السنة    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 تحليل العمل

 أ. كفان

22مد:    مح   

 تحليل العمل
 أ. كفان

22مد:    مح   

تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. كفان

22مد:   مح   

 لغة أجنبية 
 أ. مزلوق

17تط   ق:  

ريةتسيير الموارد البش  
 أ. كفان

22مد:   مح   

 منهجية البحث
       خرموشأ. 

17تط    ق:    

 السبــــت  

 

د تسيير الموار
 البشرية
 أ. خلفة

99تط   ق:   

 تحليل العمل
 أ. كفان

99تط   ق:   

 قانون العمل
خالفأ.   

99تط  ق:   

 منهجية البحث
علطيأ.   

22مد:     مح  

 منهجية البحث
 أ. علطي

22مد:     مح  

العمل قانون    
 أ. علطي

22مد:  مح   

العمل قانون  
 أ. علطي

22مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 

ةتسيير المؤسس    
 أ. خلفة

91تط   ق:   

 

ميالسلوك التنظي  
 أ. بحري

91تط  ق:  

 الحكم الراشد 
 أ. عيساوي

22مح    مد:  
 

 الحكم الراشد
عيساويأ.   

22مح    مد:  

 

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا 
 أ. عسلي

12مد:    مح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

12مد:      مح  

 األرغونوميا
 أ. عسلي

   17تط  ق: 

 
 

 

 تسيير المؤسسة
 أ. بحري

12مد:      مح  

ةالمؤسستسيير   
 أ. بحري

12مد:     مح  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

      
 

لخميــــسا     

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

02الفوج: ية                                                 الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرالسنة    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 تحليل العمل

 أ. كفان

22مد:    مح   

 تحليل العمل
 أ. كفان

22مد:    مح   

الموارد تسيير 
 البشرية
 أ. كفان

22مد:   مح   

 منهجية البحث 
خرموشأ.   

98تط  ق:   

ريةتسيير الموارد البش  
 أ. كفان

22مد:    مح   

 لغة أجنبية 
 أ. مزلوق

92تط   ق:  

 السبــــت 

 

 تحليل العمل  
 أ. كفان

92تط  ق:   

 منهجية البحث
 أ. علطي

22مد:     مح  

 منهجية البحث
 أ. علطي

22مد:     مح  

العمل قانون    
 أ. علطي

22مد:  مح   

العمل قانون  
 أ. علطي

22مد:  مح   

 
 األحــــــــد

 
د تسيير الموار

 البشرية
مخالف ابتساأ.   

84تط  ق:   

سةتسيير المؤس  
خالف ابتسامأ .  

84تط   ق:   

 قانون العمل
سيدي صالحأ.   

84تط    ق:   

ميالسلوك التنظي   
 أ. بحري

84تط   ق:   

 الحكم الراشد
عيساوي أ.  

22مح    مد:  

 الحكم الراشد
 أ. عيساوي

22مح    مد:  

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 السلوك التنظيمي
 أ. بحري

22مد    مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا 
 أ. عسلي

12مد:    مح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

12مد:      مح  

 األرغونوميا  
 أ. عسلي

99تط  ق:   

المؤسسةتسيير   
 أ. بحري

12مد:      مح  

ةتسيير المؤسس  
 أ. بحري

12مد:     مح  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

لخميــــسا           

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                       أرطوفونيا     الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اضطرابات اللغة 

 الشفوية
أ. لعوامن 

 حمودي

12مح   مد:  

اضطرابات 
ةويفاللغة الش  

أ. لعوامن 
 حمودي

12مح   مد:  

 أساليبالفحص
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

اضطرابات اللغة 
 الشفوية

أ. قيرواني          

29تط   ق:    

 
 

 

 أساليب الفحص
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

ب الحيسة وأسالي
 التكفل

غجاتيأ.   

79تط    ق:   

   
 السبــــت

 

ةالسمعي اإلعاقة    
 أ. حمودي

84تط  ق:   

ةاالضطرابات النمائي   
 أ. لعوامن حمودي

17تط  ق:   

 

اضطرابات  
 الصوت
 أ. نجار

96تط    ق:   

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح  

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

 الفحص أساليب 
 والتشخيص

 أ. سعد

99تط   ق:   

لمالتعصعوبات      
ذيبأ.   

12مد:      مح  

لمصعوبات التع  
ذيبأ.   

12مد:      مح  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية    
 أ. بزيح

17تط    ق:  

ب الحيسة وأسالي
 التكفل
 أ. بزيح

52مد:     مح  

الحيسة وأساليب   
 التكفل

بزيحأ.   
02مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 الحكم الراشد    
 أ. قيرواني

12مح    مد   

 الحكم الراشد
 أ. قيرواني

12مح    مد   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  22الفوج:                                                                                                                 أرطوفونيا  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اللغة اضطرابات 
 الشفوية

أ. لعوامن 
 حمودي

12مح   مد:  

اضطرابات 
ةويفاللغة الش  

أ. لعوامن 
 حمودي

12مح   مد:  

 أساليبالفحص
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

االضطرابات 
 النمائية

 أ. لعوامن حمودي

79تط  ق:   

 

اضطرابات اللغة 
 الشفوية

أ. قيرواني           

79تط   ق:   

 

 أساليب الفحص
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

الحيسة وأساليب  
 التكفل

غجاتيأ.   

49تط  ق:   

  
 السبــــت

 

ةاإلعاقة السمعي   
 أ. حمودي

89تط  ق:   

     
 

 

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح  

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

 الفحص أساليب  
 والتشخيص

 أ. سعد

17تط   ق:   

لمصعوبات التع    
ذيبأ.   

12مد:      مح  

لمصعوبات التع  
ذيبأ.   

12مد:      مح  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية  
 أ. بزيح

59تط    ق:   

ب الحيسة وأسالي  
 التكفل
 أ. بزيح

52مد:     مح  

الحيسة وأساليب   
 التكفل
 أ. بزيح

02مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات 
 الصوت
 أ. نجار

92تط   ق:   

 الحكم الراشد   
 أ. قيرواني

12مح    مد   

 الحكم الراشد
 أ. قيرواني

12مح    مد   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  12الفوج:                                                                                        أرطوفونيا   الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اضطرابات اللغة 

 الشفوية
أ. لعوامن 

 حمودي

12مح   مد:  

اضطرابات 
ةويفاللغة الش  

أ. لعوامن 
 حمودي

12مح   مد:  

ص أساليبالفح
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

 اإلعاقة السمعية
 أ. حمودي

91تط  ق:   

الحيسة وأساليب 
 التكفل

غجاتيأ.   

19تط   ق:   

 أساليب الفحص
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

اضطرابات 
ةاللغة الشفوي  

أ. قيرواني      

98تط   ق:      

   
 السبــــت

 

ةاالضطرابات النمائي     
 أ. لعوامن حمودي

17تط  ق:   

 اضطرابات الصوت   
 أ. نجار

12مد:      مح  

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

الفحص  أساليب    
 والتشخيص

ذيبأ.   

96تط  ق:   

لمصعوبات التع  
ذيبأ.   

12مد:      مح  

لمصعوبات التع  
ذيبأ.   

12مد:      مح  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية   
 أ. بزيح

98تط    ق:   

ب الحيسة وأسالي 
 التكفل
 أ. بزيح

52مد:     مح  

الحيسة وأساليب   
 التكفل
 أ. بزيح

02مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات  
 الصوت
 أ. نجار

98تط  ق:   

 الحكم الراشد  
 أ. قيرواني

12مح    مد   

 الحكم الراشد
 أ. قيرواني

12مح    مد   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  02الفوج:                                                                                        أرطوفونيا   الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اضطرابات اللغة 

 الشفوية
أ. لعوامن 

 حمودي

12مح   مد:  

اضطرابات 
ةويفاللغة الش  

أ. لعوامن 
 حمودي

12مح   مد:  

ص أساليبالفح
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

ةاالضطرابات النمائي   
 أ. لعوامن حمودي

59تط  ق:   

 

 أساليب الفحص
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

ةاإلعاقة السمعي  
 أ. حمودي

99تط  ق:   

اضطرابات اللغة 
 الشفوية

أ. لعوامن          

99تط  ق:   

الحيسة وأساليب 
 التكفل

غجاتيأ.   

99تط  ق:   

 
 السبــــت

 

       
 

 

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح  

 اضطرابات الصوت
نجارأ.   

12مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

الفحص  أساليب   
 والتشخيص

ذيبأ.   

17تط  ق:   

لمصعوبات التع   
ذيبأ.   

12مد:      مح  

لمصعوبات التع  
ذيبأ.   

12مد:      مح  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

ب وأساليالحيسة      
 التكفل
 أ. بزيح

52مد:     مح  

 لغة أجنبية 
 أ. بزيح

69تط    ق:   

الحيسة وأساليب 
 التكفل
 أ. بزيح

02مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات   
 الصوت
 أ. نجار

97تط  ق:   

 الحكم الراشد 
 أ. قيرواني

12مح    مد   

 الحكم الراشد
 أ. قيرواني

12مح    مد   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  52الفوج:                                                                                                   أرطوفونيا     الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 --- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
اضطرابات اللغة 

 الشفوية
أ. لعوامن 

 حمودي

12مح   مد:  

اضطرابات 
ةويفاللغة الش  

أ. لعوامن 
 حمودي

12مح   مد:  

أساليبالفحص 
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

كفلالحيسة وأساليب الت  
غجاتيأ.   

86تط ق:   

 
 

 

 أساليب الفحص
 والتشخيص

 أ. سعد

12مح   مد:  

    
 السبــــت

 

االضطرابات      
 النمائية

 أ. لعوامن حمودي

17تط  ق:   

 
 

 

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح  

 اضطرابات الصوت
 أ. نجار

12مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

 الفحص أساليب  
 والتشخيص

ذيبأ.   

11تط   ق:   

 صعوبات التعلم  
ذيبأ.   

12مد:      مح  

لمصعوبات التع  
ذيبأ.   

12مد:      مح  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 اإلعاقة السمعية
 أ. سعد

12مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

اضطرابات   
 الصوت
 أ. نجار

98تط ق:   

 الحيسة وأساليب  
 التكفل
 أ. بزيح

52مد:     مح  

أجنبيةلغة   
 أ. بزيح

85تط    ق:   

 اإلعاقة السمعية
 أ. حمودي

85تط  ق:   

الحيسة وأساليب 
 التكفل
 أ. بزيح

02مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

اضطرابات اللغة    
 الشفوية
        زهية أ. قيرواني

85تط  ق:        

 الحكم الراشد
 أ. قيرواني

12مح    مد   

 الحكم الراشد
 أ. قيرواني

12مح    مد   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

   22الفوج:                                                                                               توجيه وإرشاد      الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 -- 22  0 ---- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
ي القياس النفس  
 أ. دعيدش

25د م  مح  

  القياس النفسي
 أ. دعيدش

25د م   مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

           أ. شيحي

98تط    ق:   

 منهجية وتقنيات 
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

  القياس النفسي
 أ. دعيدش

94تط   ق:   

 السبــــت  

يةتكنولوجية الترب     
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

يةتكنولوجية الترب  
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

 اإلرشاد والصحة  
 أ. حربوش

17تط   ق:   

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:    مح  

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

التوجيه المهني     
 والمدر

    أ.ذبيحي لحسن 

95تط   ق:   

الحكم الراشد 
المهنةوأخالقيات   

 أ. زرقان

52مد:   مح  

الحكم الراشد 
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

ياإلحصاء التطبيق .   
 أ. عظيمي

17تط   ق:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

التوجيه المهني      
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

التوجيه المهني 
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

   
 األربــــعاء

 

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:     مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه

عطوط اسيا      أ. 

17تط   ق:   

 لغة أجنبية
شعراويأ.   

71ق:تط      

    
لخميــــسا  

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                                       توجيه وإرشاد  الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 -- 22  0 ---- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
ي القياس النفس  
 أ. دعيدش

25د م  مح  

  القياس النفسي
 أ. دعيدش

25د م   مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

 القياس النفسي 
قيطون حنانأ.   

94تط   ق:   

 وتقنياتمنهجية  
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

 منهجية وتقنيات
 البحث

       أ. شيحي 

96تط  ق:   

 السبــــت  

 اإلرشاد والصحة   
 أ. حربوش

17تط    ق:   

يةتكنولوجية الترب  
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

يةتكنولوجية الترب  
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

 اإلرشاد والصحة   
 أ. حربوش

52مد:    مح  

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

التوجيه المهني    
 والمدر

     أ.ذبيحي لحسن 

69تط  ق:   

الحكم الراشد  
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

الحكم الراشد 
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

اإلحصاء  .
 التطبيقي
 أ. عظيمي

17تط  ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

التوجيه المهني      
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

التوجيه المهني 
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

   
 األربــــعاء

 

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:     مح  

مبادئ ونظريات  
 التوجيه

عطوط اسيا   أ. 

17تط  ق:   

 لغة أجنبية
شعراويأ.   

71ق:.تط    

   
لخميــــسا  

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

12الفوج:                                                                                                وإرشاد توجيه    الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 -- 22  0 ---- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
ي القياس النفس  
 أ. دعيدش

25د م  مح  

  القياس النفسي
 أ. دعيدش

25د م   مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

منهجية وتقنيات  
 البحث

أ. شيحي            

99تط   ق:    

 منهجية وتقنيات
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

  القياس النفسي 
 أ. دعيدش

91تط  ق:   

 السبــــت 

 اإلرشاد والصحة  
 أ. حربوش

17تط   ق:   

يةتكنولوجية الترب   
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

يةتكنولوجية الترب  
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

مبادئ ونظريات  
 التوجيه

 أ. بن عمارة

91تط  ق:   

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:    مح  

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

التوجيه المهني   
 والمدر

  أ.ذبيحي لحسن  

97تط  ق:   

ياإلحصاء التطبيق  
 أ. عظيمي

97تط  ق:   

الحكم الراشد  
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

الحكم الراشد 
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية    
شعراويأ.   

17ق:.تط     

 التوجيه المهني
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

التوجيه المهني 
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

   
 األربــــعاء

 

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:     مح  

      
لخميــــسا  

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

02الفوج:                                                                                      توجيه وإرشاد          الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 -- 22  0 ---- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
ي القياس النفس  
 أ. دعيدش

25د م  مح  

  القياس النفسي
 أ. دعيدش

25د م   مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

 القياس النفسي 
 أ. بالة

96تط    ق:  

 منهجية وتقنيات 
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

 منهجية وتقنيات 
 البحث

أ. شيحي          

17تط  ق:      

 السبــــت 

يةتكنولوجية الترب     
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

يةتكنولوجية الترب  
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

 اإلرشاد والصحة 
 أ. مخنفر 

 تط    ق: 94

 اإلرشاد والصحة  
 أ. حربوش

52مد:    مح  

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

الحكم الراشد      
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

الحكم الراشد 
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

اإلحصاء 
 التطبيقي

 أ. بن نويوة 

94تط   ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

المهني التوجيه     
 والمدر

     أ.ذبيحي لحسن 

98تط   ق:   

التوجيه المهني 
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

التوجيه المهني 
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

   
 األربــــعاء

 

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:     مح  

مبادئ ونظريات   
 التوجيه

عطوي اسياأ   

92تط   ق:   

 لغة أجنبية
شعراويأ.   

92ق: .تط    

  
لخميــــسا  

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

52الفوج:                                                                                              وإرشادتوجيه    الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 – 22  0 ---- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
  القياس النفسي

 أ. دعيدش

25د م  مح  

ي القياس النفس  
 أ. دعيدش

25د م   مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

منهجية وتقنيات   
 البحث

شيحيأ.   

52مد:     مح  

  القياس النفسي
 أ. بالة

97تط  ق:  

منهجية وتقنيات  
 البحث

أ. شيحي            

95تط  ق:    

 السبــــت

يةتكنولوجية الترب     
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

يةتكنولوجية الترب  
 أ. بن عمارة

52مد:   مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه

 أ. بن عمارة

81تط    ق:   

 اإلرشاد والصحة 
 أ. مخنفر

81تط    ق:   

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:    مح  

 اإلرشاد والصحة 
 أ. حربوش

52مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

الحكم الراشد      
المهنةوأخالقيات   

 أ. زرقان

52مد:   مح  

الحكم الراشد 
 وأخالقيات المهنة

 أ. زرقان

52مد:   مح  

ياإلحصاء التطبيق   
 أ. بن نويوة 

81تط  ق:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية 
شعراويأ.   

91ق: .تط      

التوجيه المهني  
 والمدر

   أ.ذبيحي لحسن 

95تط  ق:   

المهني التوجيه  
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

التوجيه المهني 
 والمدر

ذبيحي لحسنأ.  

20:مد   مح  

   
 األربــــعاء

 

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

 تشريع مدرسي
نبيليأ.   

12مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

12مد:     مح  

      
لخميــــسا  

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

   22الفوج:                                                                                         علم النفس التربوي  الثالثةالسنة 

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 صعوبات التعلم
 أ. حربوش

02مد     مح  

 صعوبات التعلم
 أ. حربوش

02مد    مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

 صعوبات التعلم
وسطانيأ.   

99تط   ق:   

منهجية وتقنيات  
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

ات منهجية وتقني 
 البحث
 أ. دالي

17تط   ق:   

 السبــــت 

 

يةتكنولوجية الترب     
 أ. سالم

02مح      مد:  

ةتكنولوجية التربي  
 أ. سالم

02مح      مد:  

 الحكم الراشد  
خنيش     أ. 

20:مدمح      

 الحكم الراشد
خنيشأ.  

20:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

 التعليمية
سترالرحمانأ.   

94تط  ق:   

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

94تط  ق:   

ياإلحصاء التطبيق  
 أ. عظيمي

94تط  ق:      

 نظريات التعلم  
 أ. بن دعيمة

02مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية      
 أ. كعبش 

17تط  ق:  

   
 األربــــعاء

 

 التشريع المدرسي    
 أ. نبيلي

12مح     مد:  

 التشريع المدرسي
 أ. نبيلي

12مح     مد:  

ويالتقويم الترب  
 أ. طباع

12مد:   مح  

ويالتقويم الترب  
 أ. خنيش

89تط  ق:   

التربويالتقويم   
 أ. طباع

12مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                         علم النفس التربوي  الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 صعوبات التعلم
 أ. حربوش

02مد     مح  

 صعوبات التعلم
 أ. حربوش

02مد    مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

 صعوبات التعلم 
وسطانيأ.   

17تط  ق:   

منهجية وتقنيات 
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

ات منهجية وتقني
 البحث
 أ. دالي

29تط  ق:   

 السبــــت  

 

يةتكنولوجية الترب     
 أ. سالم

02مح      مد:  

ةتكنولوجية التربي  
 أ. سالم

02مح      مد:  

 الحكم الراشد  
خنيش     أ. 

20:مدمح      

 الحكم الراشد
خنيشأ.  

20:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

96تط  ق:   

اإلحصاء 
 التطبيقي
 أ. عظيمي

96تط  ق:      

 التعليمية
سترالرحمانأ.   

96تط  ق:   

 نظريات التعلم  
 أ. بن دعيمة

02مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية     
 أ. كعبش 

17تط  ق:  

منظريات التعل   
 أ. بن دعيمة

96تط  ق:   

  
 األربــــعاء

 

 التقويم التربوي  
 أ. خنيش

89تط  ق:   

 التشريع المدرسي 
 أ. نبيلي

12مح     مد:  

 التشريع المدرسي
نبيلي أ.  

12مح     مد:  

ويالتقويم الترب  
 أ. طباع

12مد:    مح  

 التقويم التربوي 
 أ. طباع

12مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

12الفوج:                                                                                           علم النفس التربوي  الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 صعوبات التعلم
 أ. حربوش

02مد     مح  

التعلمصعوبات   
 أ. حربوش

02مد    مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

منهجية وتقنيات  
 البحث
 أ. دالي

29تط  ق:   

منهجية وتقنيات 
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

لمصعوبات التع  
وسطانيأ.   

91تط    ق:   

 السبــــت  

 

يةتكنولوجية الترب     
 أ. سالم

02مح      مد:  

ةتكنولوجية التربي  
 أ. سالم

02مح      مد:  

 الحكم الراشد  
خنيش     أ. 

20:مدمح      

 الحكم الراشد
خنيشأ.  

20:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

اإلحصاء 
 التطبيقي
 أ. عظيمي

92تط   ق:      

 التعليمية
سترالرحمانأ.   

92تط   ق:   

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

92تط  ق:   

 نظريات التعلم  
 أ. بن دعيمة

02مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية  
 أ. كعبش 

17تط    ق:  

       
 األربــــعاء

 

 التقويم التربوي   
 أ. خنيش

89ق:    تط  

 التشريع المدرسي
 أ. نبيلي

12مح     مد:  

 التشريع المدرسي
 أ. نبيلي

12مح     مد:  

ويالتقويم الترب  
 أ. طباع

12مد:    مح  

 التقويم التربوي 
 أ. طباع

12مد:  مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

02الفوج:                                                                                           علم النفس التربوي   الثالثةالسنة   

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 صعوبات التعلم
 أ. حربوش

02مد     مح  

 صعوبات التعلم
 أ. حربوش

02مد    مح  

منهجية وتقنيات 
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

منهجية وتقنيات 
 البحث
 أ. دالي

97تط   ق:  

منهجية وتقنيات  
 البحث

سليمانيأ.   

02مح    مد:  

 السبــــت   

 

يةتكنولوجية الترب     
 أ. سالم

02مح      مد:  

ةتكنولوجية التربي  
 أ. سالم

02مح      مد:  

 صعوبات التعلم
وسطانيأ.   

71تط    ق:  

ويالتقويم الترب  
 أ. خنيش

17تط    ق:  

 الحكم الراشد
خنيش     أ. 

20:مدمح      

 الحكم الراشد
خنيشأ.  

20:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

   
 

ياإلحصاء التطبيق  
 أ. عظيمي

81تط   ق:     

 التعليمية
سترالرحمانأ.   

18تط  ق:  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

02مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:   مح  

 التعليمية
دينالأ. ورز  

02مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية   
 أ. كعبش 

84تط  ق:   

منظريات التعل    
 أ. بن دعيمة

89تط  ق:  

   
 األربــــعاء

 

 التشريع المدرسي    
 أ. نبيلي

12مح     مد:  

 التشريع المدرسي
 أ. نبيلي

12مح     مد:  

ويالتقويم الترب  
 أ. طباع

12مد:    مح  

 التقويم التربوي 
 أ. طباع

12مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                 علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 منهجية البحث   
أ. تغليت             

98تط   ق:   

بةأنثربولوجيا مقار  
أ. أومليلي           

98تط    ق:   

 منهجية البحث 
 أ. جبار

52مح    ق:  

البحث منهجية  
 أ. جبار

52مح    ق:  

 االثنــــــين 

بةثربولوجيا مقارأن    
 أ. أومليلي

21:مد  مح   

 اللغة األجنبية
 أ. عمارجية

   96تط     ق: 

  
 
 

 

ثربولوجيا أن
 مقاربة

 أ. أومليلي

21:مد    مح   

ألسرة ا
يةواضطرابات نفس  
        أ. بوثلجة  

98تط   ق:   

ةالعالجات النفسي  
 أ. شرفي 

98ق:   تط   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

98تط  ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاوالتية 
تغليتأ.   

21:مد   مح  

 المقاوالتية
تغليتأ.   

21:مد   مح  

المرضيعلم النفس   
 أ. زكراوي

21:مد   مح   

علم النفس 
 المرضي

 أ. زكراوي

21:مد  مح   

يعلم النفس المرض   
       أ. زكراوي 

98تط    ق:   

ةالنفسي العالجات  
 أ. شرفي 

21:مد   مح   

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

21:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

 سرة واضطراباتاأل  
 نفسية

  أ. بوثلجة

52:ق  مح   

سرة واضطرابات األ
 نفسية

  أ. بوثلجة

   52:ق  مح 

علم النفس  
 الصحة

أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

ةعلم النفس الصح  
أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                        علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

ةاللغة األجنبي  
عمارجيةأ.   

97تط     ق:  

 منهجية البحث
أ. تغليت       

97تط   ق:   

ةأنثربولوجيا مقارب  
أ. أومليلي           

97تط  ق:   

يعلم النفس المرض    
أ. زكراوي        

97تط  ق:   

 منهجية البحث
 أ. جبار

52مح    ق:  

 منهجية البحث
 أ. جبار

52مح    ق:  

 االثنــــــين 

ةثربولوجيا مقاربأن    
 أ. أومليلي

21:مد  مح   

بةثربولوجيا مقارأن    
 أ. أومليلي

21:مد    مح   

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

92تط   ق:   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

92تط    ق:   

ألسرة ا
واضطرابات 

 نفسية
    أ. بوثلجة    

92تط  ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاوالتية 
تغليتأ.   

21:مد   مح  

 المقاوالتية
تغليتأ.   

21:مد   مح  

علم النفس 
 المرضي

 أ. زكراوي

21:مد   مح   

علم النفس 
 المرضي

 أ. زكراوي

21:مد  مح   

يةالعالجات النفس    
 أ. شرفي 

21:مد   مح   

ةالعالجات النفسي  
 أ. شرفي 

21:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

سرة واضطرابات األ  
 نفسية

  أ. بوثلجة

52:ق  مح   

 سرة واضطراباتاأل
 نفسية

  أ. بوثلجة

   52:ق  مح 

ةعلم النفس الصح   
أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

علم النفس 
 الصحة

أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

21الفوج:                                                              علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 منهجية البحث
أ. تغليت        

86تط  ق:       

أنثربولوجيا 
 مقاربة

أ. أومليلي      

86تط  ق:   

 علم النفس المرضي
أ. زكراوي          

86تط  ق:   

 اللغة األجنبية
 أ. عمارجية

86تط     ق:  

 منهجية البحث  
 أ. جبار

52مح    ق:  

 منهجية البحث
 أ. جبار

52مح    ق:  

 االثنــــــين 

ةثربولوجيا مقاربأن    
 أ. أومليلي

21:مد  مح   

 الفحص العيادي 
 أ. بوروبة

97تط   ق:   

بةثربولوجيا مقارأن  
 أ. أومليلي

21:مد    مح   

ألسرة  
يةواضطرابات نفس  

أ. بوثلجة          

97تط   ق:   

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

97تط  ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاوالتية 
تغليتأ.   

21:مد   مح  

 المقاوالتية
تغليتأ.   

21:مد   مح  

علم النفس 
 المرضي

 أ. زكراوي

21:مد   مح   

المرضيعلم النفس   
 أ. زكراوي

21:مد  مح   

ةالعالجات النفسي    
 أ. شرفي 

21:مد   مح   

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

21:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

سرة واضطرابات األ  
 نفسية

  أ. بوثلجة

52:ق  مح   

سرة األ
واضطرابات 

 نفسية
  أ. بوثلجة

   52:ق  مح 

ةعلم النفس الصح   
أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

علم النفس 
 الصحة

أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

20الفوج:                                                              علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

ةاللغة األجنبي   
 أ. عمارجية

85تط     ق:  

 منهجية البحث
أ. تغليت             

85تط   ق:   

أنثربولوجيا 
 مقاربة

      أ. أومليلي 

85تط   ق:   

 علم النفس المرضي
أ. زكراوي          

85تط  ق:   

 منهجية البحث 
 أ. جبار

52مح    ق:  

 منهجية البحث
 أ. جبار

52مح    ق:  

 االثنــــــين 

ةثربولوجيا مقاربأن    
 أ. أومليلي

21:مد  مح   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

95تط  ق:   

بةثربولوجيا مقارأن   
أومليليأ.   

21:مد    مح   

    
 الثـــــالثاء

 

 المقاوالتية 
تغليتأ.   

21:مد   مح  

 المقاوالتية
تغليتأ.   

21:مد   مح  

علم النفس 
 المرضي

 أ. زكراوي

21:مد   مح   

المرضيعلم النفس   
 أ. زكراوي

21:مد  مح   

يةالعالجات النفس   
 أ. شرفي 

94تط  ق:   

ةالعالجات النفسي  
 أ. شرفي 

21:مد   مح   

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

21:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

ألسرة  
واضطرابات 

 نفسية
أ. بوثلجة       

89تط  ق:      

سرة واضطرابات األ
 نفسية

  أ. بوثلجة

52:ق  مح   

سرة األ
واضطرابات 

 نفسية
  أ. بوثلجة

   52:ق  مح 

ةعلم النفس الصح   
أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

علم النفس 
 الصحة

أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

25الفوج:                                                             علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

أنثربولوجيا 
 مقاربة

       أ. أومليلي 

81تط   ق:   

علم النفس 
 المرضي

أ. زكراوي     

81تط  ق:     

 اللغة األجنبية
 أ. عمارجية

81تط     ق:  

 منهجية البحث 
أ. تغليت             

17تط  ق:   

 منهجية البحث 
 أ. جبار

52مح    ق:  

 منهجية البحث
 أ. جبار

52مح    ق:  

 االثنــــــين 

ةثربولوجيا مقاربأن    
 أ. أومليلي

21:مد  مح   

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

91تط   ق:   

بةثربولوجيا مقارأن   
 أ. أومليلي

21:مد    مح   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

79تط ق:   

   
 الثـــــالثاء

 

 المقاوالتية 
تغليتأ.   

21:مد   مح  

 المقاوالتية
تغليتأ.   

21:مد   مح  

علم النفس 
 المرضي

 أ. زكراوي

21:مد   مح   

علم النفس 
 المرضي

 أ. زكراوي

21:مد  مح   

ةالعالجات النفسي    
 أ. شرفي 

21:مد   مح   

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

21:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

ألسرة ا
واضطرابات 

 نفسية
أ. بوثلجة          

81تط  ق:   

سرة واضطرابات األ 
 نفسية

  أ. بوثلجة

52:ق  مح   

سرة األ
واضطرابات 

 نفسية
  بوثلجةأ. 

   52:ق  مح 

ةعلم النفس الصح   
أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

علم النفس 
 الصحة

أيت مجبرأ.   

21:مدمح     

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 الفحص العيادي
 أ. بوروبة

21:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                  السنة الثانية  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 --- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 المرافقة المدرسية  
أ. وسطاني          

88تط  ق:   

 التربية الخاصة 
بزيحأ.   

88تط   ق:   

 لغة أجنبية
بلعوفي فلايرأ.   

88تط   ق:  

سيكولوجية  
حةالص  

       أ. زكراوي

21ق:   مح     

سيكولوجية 
حةالص  

        أ. زكراوي

21ق:   مح    

 االثنــــــين

 التربية الخاصة
بزيحأ.   

20:مد  مح   

ةالتربية الخاص  
بزيحأ.   

20:مد  مح   

 اإلرشاد النفسي
 أ. عزيز

20:مد  مح   

 اإلرشاد النفسي  
 أ. عزيز

20:مد  مح   

 اإلرشاد النفسي 
عزيزأ.   

17تط   ق:   

  
 الثـــــالثاء

 

 الفحص والحوصلة  
أ. آيت مجبر        

88تط  ق:   

 اإلحصاء المعمق
 أ. بن عيسى

20مدمح     

 اإلحصاء المعمق
 أ. بن عيسى

  20مدمح   

 اإلحصاء المعمق 
أ. بن عيسى      

92تط   ق:   

الفحص 
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد  مح   

الفحص 
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد   مح  

 
 األربــــعاء

 

 المقاوالتية 
  أ. ذياب

52:قمح     

يةالبيداغوجيا الفارق  
 أ. بكار

17تط   ق:   

 المقاوالتية 
 أ. ذياب

20:مدمح     

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

المرافقة 
 المدرسية
 أ. وسطاني

20:مد    مح  

ةالمرافقة المدرسي  
 أ. وسطاني

20:مد   مح  

 
لخميــــسا  

 

 



 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج: علم النفس المدرسي   ماســــتر                                                                     السنة الثانية  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 --- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 لغة أجنبية 
بلعوفي فلايرأ.   

98تط   ق:  

ةالتربية الخاص  
بزيحأ.   

 تط   ق: 12

 الفحص والحوصلة
      طوبال فطيمةأ. 

12تط  ق:   

المدرسيةالمرافقة   
أ. وسطاني          

12تط  ق:   

سيكولوجية   
حةالص  

       أ. زكراوي

21ق:   مح     

سيكولوجية 
حةالص  

        أ. زكراوي

21ق:   مح    

 االثنــــــين

 التربية الخاصة
بزيحأ.   

20:مد  مح   

 التربية الخاصة
بزيحأ.   

20:مد  مح   

 اإلرشاد النفسي
 أ. عزيز

20:مد  مح   

النفسياإلرشاد   
 أ. عزيز

 تط    ق: 81

 
 

 

ياإلرشاد النفس  
 أ. عزيز

20:مد  مح   

    
 الثـــــالثاء

 

 اإلحصاء المعمق  
أ. بن عيسى      

92تط   ق:      

 اإلحصاء المعمق
 أ. بن عيسى

20مدمح     

 اإلحصاء المعمق
 أ. بن عيسى

20مدمح     

الفحص   
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد  مح   

الفحص 
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد   مح  

 
 األربــــعاء

 

 المقاوالتية 
  أ. ذياب

52:قمح     

يةالبيداغوجيا الفارق   
 أ. بكار
97تط   ق:   

 المقاوالتية
 أ. ذياب

20:مدمح     

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

المرافقة 
 المدرسية

وسطانيأ.   

20:مد    مح  

ةالمرافقة المدرسي  
 أ. وسطاني

20:مد   مح  

 
لخميــــسا  
 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

21الفوج: علم النفس المدرسي   ماســــتر                                                                       السنة الثانية  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 --- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 اإلحصاء المعمق
أ. بن عيسى      

16تط   ق:     

ةالتربية الخاص  
بزيحأ.   

61تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعوفيأ.   

16تط    ق:   

ةالمرافقة المدرسي  
أ. وسطاني          

82تط   ق:   

سيكولوجية    
حةالص  

       أ. زكراوي

21ق:   مح     

سيكولوجية 
حةالص  

        أ. زكراوي

21ق:   مح    

 االثنــــــين

 التربية الخاصة
بزيحأ.   

20:مد  مح   

 التربية الخاصة
بزيحأ.   

20:مد  مح   

 اإلرشاد النفسي
 أ. عزيز

20:مد  مح   

ياإلرشاد النفس    
 أ. عزيز

20:مد  مح   

 اإلرشاد النفسي
 أ. عزيز

16تط   ق:   

   
 الثـــــالثاء

 

قيةالبيداغوجيا الفار    
 أ. بكار

97 تط   ق:  

 اإلحصاء المعمق
 أ. بن عيسى

20مدمح     

 اإلحصاء المعمق
 أ. بن عيسى

20مدمح     

ةالفحص والحوصل   
أ. آيت مجبر       

97تط  ق:   

الفحص 
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد  مح   

الفحص 
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد   مح  

 
 األربــــعاء

 

 المقاوالتية 
  أ. ذياب

52:قمح     

 المقاوالتية  
 أ. ذياب

20:مدمح     

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

المرافقة 
 المدرسية
 أ. وسطاني

20:مد    مح  

ةالمرافقة المدرسي  
 أ. وسطاني

20:مد   مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

20الفوج: علم النفس المدرسي   ماســــتر                                                                     السنة الثانية  

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 --- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

ةالتربية الخاص  
بزيح أ.  

41تط   ق:   

 اإلحصاء المعمق
     أ. بن عيسى    

14تط   ق:   

الفحص 
 والحوصلة

         طوبال أ. 

14تط  ق:        

 المرافقة المدرسية
أ. وسطاني          

82تط  ق:   

 لغة أجنبية  
بلعوفيأ.   

96تط  ق:  

سيكولوجية 
حةالص  

       أ. زكراوي

21ق:   مح     

سيكولوجية 
حةالص  

        أ. زكراوي

21ق:   مح    

 االثنــــــين

ةالتربية الخاص  
بزيحأ.   

20:مد  مح   

 التربية الخاصة
بزيحأ.   

20:مد  مح   

 اإلرشاد النفسي
 أ. عزيز

20:مد  مح   

النفسياإلرشاد    
            عزيزأ. 

71تط  ق:   

ياإلرشاد النفس  
 أ. عزيز

20:مد  مح   

    
 الثـــــالثاء

 

 اإلحصاء المعمق   
 أ. بن عيسى

20مدمح     

 اإلحصاء المعمق
 أ. بن عيسى

20مدمح     

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

17تط   ق:   

الفحص  
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد  مح   

الفحص 
 والحوصلة

 أ. آيت مجبر 

20:مد   مح  

 
 األربــــعاء

 

 المقاوالتية 
  أ. ذياب

52:قمح     

 المقاوالتية  
 أ. ذياب

20:مدمح     

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

البيداغوجيا 
 الفارقية
 أ. بكار

20:مد مح   

المرافقة 
 المدرسية
 أ. وسطاني

20:مد    مح  

ةالمرافقة المدرسي  
وسطانيأ.   

20:مد   مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج: السنة الثانية  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية   ماســــتر                                           

02 -- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

إدارة األخطار  
ةالنفسية االجتماعي  

 أ. عيساوي
52 ق:    مح   

إدارة األخطار 
ةالنفسية االجتماعي  

 أ. عيساوي
52 ق:     مح   

ية األخطار النفسإدارة 
 االجتماعية

        أ. خلفة     
17تط   ق:   

 لغة أجنبية
 أ. خويلد

17تط    ق:  

 األحــــــــد    

 هندسة التكوين     
 أ. علطي

79تط  ق:   

 هندسة التكوين
 أ. علطي

20:ق    مح   

 هندسة التكوين
 أ. علطي

20:ق     مح   

 االثنــــــين 

 المقاوالتية
 أ. ذياب

52:قمح        

 المقاوالتية
 أ. ذياب

52:قمح        

 تسيير المسارات
 أ. يسعد  

22:مد    مح   

 تسيير المسارات
 أ. يسعد  

17تط   ق:   

تتسيير المسارا   
 أ. يسعد  

22:مد   مح   

 تطبيق البرامج
 اإلحصائية
 أ. بوعلي

96تط  ق:   

ةملتقيات منهجي  
 أ. بوعلي

21ق   مح   

ةملتقيات منهجي  
بوعليأ.   

    21ق    مح 

 
 الثـــــالثاء

 

ةالقيادة التنظيمي     
 أ. سيدي صالح

22:مد    مح   

ةالقيادة التنظيمي  
 أ. سيدي صالح

22:مد      مح   

يةالقيادة التنظيم  
 أ. سيدي صالح

86تط  ق:   

 إدارة الجودة 
 أ. لونيس

22:مدمح      

 إدارة الجودة
 أ. لونيس

22:مدمح        

 
 األربــــعاء

 

ةملتقيات منهجي        
عثمانيأ.   

96تط  ق:   

تطبيق البرامج 
 اإلحصائية
 أ. بوعلي

52:مد    مح   

تطبيق البرامج 
 اإلحصائية
 أ. بوعلي

52:ق    مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج: فس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية   ماســــتر                                        السنة الثانية  علم الن  

02 -- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

إدارة األخطار  
ةاالجتماعيالنفسية   

 أ. عيساوي
52 ق:    مح   

إدارة األخطار 
ةالنفسية االجتماعي  

 أ. عيساوي
52 ق:     مح   

 لغة أجنبية
 أ. خويلد

79تط    ق:  

ية إدارة األخطار النفس
 االجتماعية
          أ. عيساوي

79تط  ق:   

 األحــــــــد    

 هندسة التكوين    
 أ. علطي

79تط ق:   

 هندسة التكوين 
علطيأ.   

20:ق    مح   

 هندسة التكوين
 أ. علطي

20:ق     مح   

 االثنــــــين 

 

 المقاوالتية
 أ. ذياب

52:قمح        

 المقاوالتية
 أ. ذياب

52:قمح        

 تسيير المسارات
 أ. يسعد  

22:مد    مح   

تتسيير المسارا    
 أ. يسعد  

22:مد    مح   

تتسيير المسارا  
 أ. يسعد  

84تط  ق:   

ةمنهجيملتقيات   
 أ. بوعلي

21ق   مح   

ةملتقيات منهجي  
 أ. بوعلي

    21ق    مح 

 
 الثـــــالثاء

 

ةالقيادة التنظيمي     
 أ. سيدي صالح

22:مد    مح   

ةالقيادة التنظيمي  
 أ. سيدي صالح

22:مد      مح   

يةالقيادة التنظيم   
 أ. سيدي صالح

86تط  ق:   

 إدارة الجودة
 أ. لونيس

22:مدمح      

الجودةإدارة   
 أ. لونيس

22:مدمح        

 
 األربــــعاء

 

ةملتقيات منهجي       
عثمانيأ.   

85تط  ق:   

 تطبيق البرامج
 اإلحصائية
 أ. بوعلي

58تط  ق:   

تطبيق البرامج 
 اإلحصائية
 أ. بوعلي

52:مد    مح   

تطبيق البرامج 
 اإلحصائية
 أ. بوعلي

52:ق    مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج: السنة الثانية   علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                                         

02 -- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 --- 20  22 – 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

التيارات     
 العالجية

جنونأ.   

52 :ق   مح   

التيارات 
 العالجية

جنونأ.   

52 :ق   مح   

 لغة أجنبية 
 أ. طوبال 

99تط   ق:   

 تقنيات عصبية
 شعاعية

خرباشأ.   
99تط   ق:   

 االثنــــــين

 المقاوالتية  
ذيابأ.   

22مد    مح  

 المقاوالتية  
 ذياب      أ. 

22مد    مح  

يالقياس النفس  
بن عيسىأ.   

20:قمح      

دراسة نقدية 
 للمصادر

. طواوزةأ  

20ق مح      

دراسة نقدية 
 للمصادر

. طواوزةأ  

20ق مح      

 
 الثـــــالثاء

 

يالقياس النفس    
 أ. بن عيسى 

89ق:تط     

 دراسة حالة
. يوسفيأ  

22:مدمح      

 دراسة حالة
. يوسفيأ  

22:مدمح      

 دراسة حالة
 أ. يوسفي

98ق:تط   

يالقياس النفس  
بن عيسىأ.   

  21:قمح   

ة تقنيات عصبي
 شعاعية

خرباشأ.   

22:مد  مح   

 تقنيات عصبية
 شعاعية

خرباشأ.   

22:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

 العجز اللغوي 
      أ. بورجي

95تط  ق:   

التيارات 
 العالجية
 أ. قاسمي

95تط  ق:   

إعادة التأهيل   
 العصبي
 أ. عقيدة
95تط  ق:   

 العجز اللغوي 
بورجيأ.   

22:مد   مح   

 العجز اللغوي
بورجيأ.   

22:مد  مح   

إعادة التأهيل 
 العصبي

عقيدةأ.   

22:مد  مح   

إعادة التأهيل 
 العصبي

عقيدةأ.   

22:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                    ماســــتر   علم األعصاب اللغويلثانية   السنة ا  

02 -- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 --- 20  22 - 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

التيارات     
 العالجية

جنونأ.   

52 :ق   مح   

التيارات 
 العالجية

جنونأ.   

52 :ق   مح   

ة تقنيات عصبي 
 شعاعية

خرباشأ.   
98تط  ق:   

 لغة أجنبية
 أ. طوبال 

98ق: تط   

 االثنــــــين

 المقاوالتية  
ذيابأ.   

22مد    مح  

 المقاوالتية  
 ذياب      أ. 

22مد    مح  

يالقياس النفس  
بن عيسىأ.   

20:قمح      

دراسة نقدية 
 للمصادر

. طواوزةأ  

20ق مح      

دراسة نقدية 
 للمصادر

. طواوزةأ  

20ق مح      

 
 الثـــــالثاء

 

 دراسة حالة 
 أ. يوسفي

18تط  ق:   

 دراسة حالة 
. يوسفيأ  

22:مدمح      

 دراسة حالة
. يوسفيأ  

22:مدمح      

يالقياس النفس  
 أ. بن عيسى 

96ق:تط   

يالقياس النفس  
بن عيسىأ.   

  21:قمح   

ة تقنيات عصبي
 شعاعية

خرباشأ.   

22:مد  مح   

 تقنيات عصبية
 شعاعية

خرباشأ.   

22:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

التيارات  
 العالجية

قاسميأ.   
91تط   ق:   

إعادة التأهيل 
 العصبي
 أ. عقيدة
91تط   ق:   

 العجز اللغوي
      أ. بورجي

91تط  ق:   

 العجز اللغوي 
بورجيأ.   

22:مد   مح   

 العجز اللغوي
بورجيأ.   

22:مد  مح   

إعادة التأهيل 
 العصبي

عقيدةأ.   

22:مد  مح   

إعادة التأهيل 
 العصبي

عقيدةأ.   

22:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

21الفوج:                                                                ماســــتر   علم األعصاب اللغويلثانيةالسنة ا  

02 -- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 --- 20  22 – 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 األحــــــــد         

 لغة أجنبية  
 أ. طوبال 

89تط   ق:  

التيارات  
 العالجية

جنونأ.   

52 :ق   مح   

التيارات 
 العالجية

جنونأ.   

52 :ق   مح   

ية تقنيات عصب
 شعاعية

خرباشأ.   
89تط  ق:   

 االثنــــــين  

 المقاوالتية  
ذيابأ.   

22مد    مح  

 المقاوالتية  
 ذياب      أ. 

22مد    مح  

يالقياس النفس  
بن عيسىأ.   

20:قمح      

دراسة نقدية 
 للمصادر

. طواوزةأ  

20ق مح      

دراسة نقدية 
 للمصادر

. طواوزةأ  

20ق مح      

 
 الثـــــالثاء

 

يالقياس النفس   
 أ. بن عيسى 

86ق:تط    

 دراسة حالة
 أ. يوسفي

58تط  ق:   

 دراسة حالة
. يوسفيأ  

22:مدمح      

 دراسة حالة
. يوسفيأ  

22:مدمح      

يالقياس النفس   
بن عيسىأ.   

  21:قمح   

ة تقنيات عصبي
 شعاعية

خرباشأ.   

22:مد  مح   

 تقنيات عصبية
 شعاعية

خرباشأ.   

22:مد  مح   

 
 األربــــعاء

 

إعادة التأهيل  
 العصبي

عقيدة أ.  
99تط   ق:   

 العجز اللغوي
      أ. بورجي

99تط  ق:   

التيارات 
 العالجية
 أ. قاسمي

99تط  ق:   

 العجز اللغوي 
بورجيأ.   

22:مد   مح   

 العجز اللغوي
بورجيأ.   

22:مد  مح   

إعادة التأهيل 
 العصبي

عقيدةأ.   

22:مد  مح   

إعادة التأهيل 
 العصبي

عقيدةأ.   

22:مد  مح   

 
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                 السنة الثانية  علم النفس التربوي ماســــتر  

02 --- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 --- 20  22 - 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0  اليـوم/ التوق 

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 

 منهجية كتابة
 المذكرة

. صحراويأ  

25مح   مد   

منهجية كتابة 
 المذكرة

 أ. صحراوي

25مح    مد   

 منهجية كتابة 
 المذكرة

أ. صحراوي  
96تط   ق:     

يةالتربتكنولوجية   
 أ. أحميد

51:ق     مح   

يةتكنولوجية الترب  
 أ. أحميد  

51:ق     مح   

ةتكنولوجية التربي  
 أ. أحميد  

94تط  ق:   

ئلدراسة نقدية للرسا  
 أ. بلقيدوم 

52مح      ق:   

ادراسة نقدية للرس  
 أ. بلقيدوم 

52مح      ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

علم النفس 
 التربوي 

أ. يوسفي       

91ق:   تط    

يةالمرافقة التربو  
 أ. خليفي 

52 مح    ق:  

يةالمرافقة التربو  
 أ. خليفي 

52 مح   ق:  

سيكولوجية 
 اللعب

 بن عمارة  أ. 

25مح     مد:  

 سيكولوجية اللعب
      بن عمارةأ. 

25مح     مد:  

ي علم النفس التربو    
         أ. يوسفي 

25مد:      مح   

وي علم النفس الترب  
       أ. يوسفي 

25مد:     مح   

 
 األربــــعاء

 

ويةالمرافقة الترب   
خليفيأ.   

96تط   ق:   

ات تقويم الوضعي
 التربوية

 أ. ستر الرحمان

96تط  ق:   

 لغة أجنبية
 أ. بلعربي 

96تط      ق:  

 تقويم الوضعيات 
 التربوية

أ. ستر الرحمان 

25مد:      مح   

تقويم الوضعيات 
 التربوية

الرحمانأ. ستر   

25مد:      مح   

 المقاوالتية
 أ. سامعي

25مح     مد:  

 المقاوالتية
 أ. سامعي

25مح     مد:  

 
لخميــــسا  

 

 

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                       السنة الثانية  علم النفس التربوي ماســــتر  

02 --- 72  52 --- 02  20 -- 25  21 --- 20  22 - 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0  اليـوم/ التوق 

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 منهجية كتابة
 المذكرة

. صحراويأ  

25مد مح     

منهجية كتابة 
 المذكرة

 أ. صحراوي

25مد    مح   

ربيةتكنولوجية الت   
 أ. أحميد

92تط  ق:   

تكنولوجية 
 التربية
 أ. أحميد

51:ق     مح   

بيةتكنولوجية التر  
 أ. أحميد

51:ق     مح   

رةمنهجية كتابة المذك  
 أ. صحراوي        

96تط  ق:   

ئلدراسة نقدية للرسا  
 أ. بلقيدوم 

52ق: مح        

ادراسة نقدية للرس  
 أ. بلقيدوم 

52مح      ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

المرافقة 
 التربوية

خليفيأ.   
99تط   ق:   

يةالمرافقة التربو  
 أ. خليفي 

52 مح    ق:  

يةالمرافقة التربو  
 أ. خليفي 

52 مح   ق:  

عبسيكولوجية الل  
 بن عمارة  أ. 

25مح     مد:  

عبسيكولوجية الل  
   بن عمارةأ. 

25مح     مد:  

  علم النفس التربوي 
        أ. يوسفي      

81تط ق:   

ي علم النفس التربو  
         أ. يوسفي 

25مد:      مح   

وي علم النفس الترب  
       أ. يوسفي 

25مد:     مح   

 
 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية  
 أ. بلعربي 

94تط      ق:  

ات تقويم الوضعي
 التربوية

الرحمانأ. ستر   

94تط  ق:   

ت تقويم الوضعيا 
 التربوية

أ. ستر الرحمان 

25مد:      مح   

تقويم الوضعيات 
 التربوية

 أ. ستر الرحمان

25مد:      مح   

 المقاوالتية
 أ. سامعي

25مح     مد:  

 المقاوالتية
 أ. سامعي

25مح     مد:  

 
لخميــــسا  

 

 

 

 

 



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                     ماســــتر   اإلرشاد والتوجيهالسنة الثانية    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 - 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0 ياليـوم/ التوق   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 المقاوالتية
عسليأ.   

52 مح  ق:  

 المقاوالتية
عسليأ.   

52 مح  ق:  

يهمتطلبات التوج  
          أ. عتوتة

89تط   ق:   

قيالبحث التوثي  
أ. شاشة         

89تط  ق:   

      
 االثنــــــين

 

يالتوجمتطلبات   
. عتوتةأ  

20مد    مح  

همتطلبات التوجي  
. عتوتةأ  

20مد    مح  

ارابناء تكي االختب  
شاميأ.   

20:مد  مح   

بناء تكي 
 االختبارا
        أ. شامي

97تط  ق:    

اراتبناء تكييف االختب   
شاميأ.   

20:مد مح   

يالبحث التوثيق   
 أ. شاشة 

51 ق:   مح   

 البحث التوثيقي
 أ. شاشة 

51 ق:  مح   

 
 الثـــــالثاء

 

 لغة أجنبية  
 أ. بلعربي 

68تط    ق:  

ةقضايا تربوي  
بعيبعأ.   

20مح   مد:  

ةقضايا تربوي  
بعيبعأ.   

20مح   مد:  

 اإلرشاد ومشكالت
 أ. مقدم

59تط  ق:   

 اإلرشاد األسري
        أ. عالونة

91تط  ق:     

 اإلرشاد األسري
عالونةأ.   

20:مد  مح   

 اإلرشاد األسري
عالونةأ.   

20:مد مح   

 
 األربــــعاء

 

 إرشاد الموهوب
 أ. خليفي

51:ق   مح   

 إرشاد الموهوبين
 أ. خليفي  

51:ق      مح   

 إرشاد الموهوب
خليفيأ.   

98تط  ق:    

 اإلرشاد ومشكالت  
 أ. مقدم

20مد    مح   

اإلرشاد 
 ومشكالت
 أ. مقدم

20مد    مح   

   
لخميــــسا  
 

 

 



 

2دباغين سطيفجامعة محمد لمين   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                        ماســــتر   اإلرشاد والتوجيهالسنة الثانية    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 - 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0 ياليـوم/ التوق   

 السبــــت         

 األحــــــــد         

 المقاوالتية
عسليأ.   

52 مح  ق:  

 المقاوالتية
عسليأ.   

52 مح  ق:  

 البحث التوثيقي
      أ. شاشة     

99تط  ق:   

جيهمتطلبات التو  
         أ. عتوتة

99تط  ق:   

      
 االثنــــــين

 

يمتطلبات التوج  
. عتوتةأ  

20مد    مح  

همتطلبات التوجي  
. عتوتةأ  

20مد    مح  

ارابناء تكي االختب  
شاميأ.   

20:مد  مح   

بناء تكييف   
 االختبارات

شاميأ.   

20:مد  مح   

بارابناء تكي االخت  
          أ. شامي

86تط ق:   

يالبحث التوثيق  
 أ. شاشة 

51 ق:   مح   

 البحث التوثيقي
 أ. شاشة 

51 ق:  مح   

 
 الثـــــالثاء

 

 لغة أجنبية 
 أ. بلعربي 

99تط    ق:   

 اإلرشاد األسري
          أ. عالونة

99تط  ق:  

 قضايا تربوية
 أ. خلوة

20مح   مد:  

ةقضايا تربوي  
 أ. خلوة

20مح   مد:  

 اإلرشاد ومشكالت 
 أ. مقدم

69تط   ق:   

 اإلرشاد األسري
عالونةأ.   

20:مد  مح   

 اإلرشاد األسري
عالونةأ.   

20:مد مح   

 
 األربــــعاء

 

 إرشاد الموهوب
 أ. خليفي

51:ق   مح   

 إرشاد الموهوبين
 أ. خليفي  

51:ق      مح   

 إرشاد الموهوب 
خليفيأ.   

92تط  ق:    

 اإلرشاد ومشكالت 
 أ. مقدم

20مد    مح   

 اإلرشاد ومشكالت
مقدمأ.   

20مد    مح   

   
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                         السنة الثانية األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية   ماســــتر                                      

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 - 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ---- 0 ياليـوم/ التوق   

 السبــــت         

 اإلدارة المدرسية
جدواليأ.   

01:ق مح   

 اإلدارة المدرسية
جدواليأ.   

01:ق مح   

 اإلدارة المدرسية
 أ. جدوالي

95تط  ق:   

لالوسائل التع  
سليماني أ.   

01:ق مح   

ميةالوسائل التعلي  
سليماني ليلىأ.   

01:ق مح   

 تحليل البانات 
 أ. صحراوي

95تط ق:  

تانايتحليل الب  
. صحراويأ  

01ق   مح  

اناتيتحليل الب  
. صحراويأ  

01ق   مح  

 
 األحــــــــد

 

التعليم ما قبل 
 المدرسي

وسطانيأ.   

07:مح  ق  

التعليم ما قبل 
 المدرسي

وسطانيأ.   

07:مح  ق  

 لغة أجنبية
 أ. خويلد

18تط ق:  

يالقياس التربو      
ذبيحيأ.   

01:مح  ق  

 القياس التربوي
ذبيحيأ.   

01:مح  ق  

 
 االثنــــــين

 

 المقاوالتية
جدواليأ.   

02 :قمح       

 المقاوالتية
جدواليأ.   

02 :قمح       

ميةالوسائل التعلي  
ثوابتي حنانأ.   

97تط  ق:   

نهندسة التكوي  
 أ. نويوة

97تط  ق   

 هندسة التكوي 
. نويوةأ  

01ق ح م  

 هندسة التكوين
. نويوةأ  

01ق ح م  

   
 الثـــــالثاء

 

ادتعليمية المو     
نغناغأ.   

91تط ق:   

 تعليمية المواد
نغناغأ.   

07 :ق  مح   

ادتعليمية المو  
نغنانأ.   

07 :ق  مح  

ويالقياس الترب   
 أ. ذبيحي

19تط  ق  

  
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 


