
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

01فوج: لا                                                                                                 علم النفسالسنة الثانية    

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

عطوي اسياأ.   

17تط     ق:  

 القياس النفسي
ومبلقيدأ.   

17تط     ق:  

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

يعلم النفس المعرف   
 أ. مزوار

17تط     ق:  

 
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

 لغة أجنبية   
 أ. لعوج 

17تط     ق:  

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود 

17تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

 أ. خباب   

06:مدمح       

التكنولوجية االتص    
 أ. خباب   

05:مدمح       

ةنظريات الشخصي   
غانم أ. بن  

17تط     ق:  

وق علم النفس والفر
 الفردية

مخيبر فايزةأ.   

17تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20فوج: لا                                                                                                      علم النفسالسنة الثانية    

61 --- 71  51 -- 61  10 -- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 القياس النفسي 

بلقيدومأ.   

17ق:    تط   

 منهجية
عطويأ.   

17تط     ق:  

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

النفس علم 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

يعلم النفس المعرف  
 أ. مزوار

17تط     ق:  

  
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

 لغة أجنبية  
 أ. لعوج 

71تط     ق:  

علم النفس 
 الفيزيولوجي
 أ. بوعود

71ق:  تط     

  
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

 أ. خباب   

06:مدمح       

التكنولوجية االتص    
 أ. خباب   

05:مدمح       

ةنظريات الشخصي  
 أ. بن غانم

17تط     ق:  

 علم النفس والفروق
 الفردية

مخيبر فايزةأ.   

17تط     ق:  

 الثـــــالثاء 

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20فوج: لا                                                                                                            علم النفسالسنة الثانية    
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 القياس النفسي

بلقيدومأ.   

96تط     ق:  

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

96تط     ق:  

علم النفس  
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

 منهجية وتقنيات
 البحث

غذفةأ.بن   

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

 منهجية
عطويأ.   

17تط     ق:  

  
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

 لغة أجنبية 
 أ. لعوج 

17تط     ق:  

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

17تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

 أ. خباب   

06:مدمح       

التكنولوجية االتص    
 أ. خباب   

05:مدمح       

وق علم النفس والفر
 الفردية

 أ. حجاب

17تط     ق:  

نظريات  
 الشخصية
 أ. بن غانم

71تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

00فوج: لا                                                                                                    علم النفسالسنة الثانية    
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علم النفس    

 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةالفرديوالفروق   

 أ. حجاب

20مد:      مح   

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس  
 المعرفي
 أ. مزوار

17تط     ق:  

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

 القياس النفسي
بن نويوةأ.   

96تط     ق:  

 منهجية
  عطويأ. 

96تط     ق:  

 
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ.زبيري

17تط     ق:  

     
 االثنــــــين

 

نظريات  
 الشخصية

رتابأ.   

17تط     ق:  

تكنولوجية 
 االتصال

 أ. خباب   

06:مدمح       

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

71تط     ق:  

 لغة أجنبية
  جنيديأ. 

17تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
 أ. خباب   

05:مدمح       

 الثـــــالثاء   

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

50فوج: لا                                                                                               علم النفسالسنة الثانية    
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علم النفس   

 المعرفي
مزوارأ.   

96تط     ق:   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

بوعودأ.   

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ.زبيري

96تط     ق:  

  
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية

بن غالمأ.   

20مد:     مح   

وق علم النفس والفر  
 الفردية

زبيريأ.   

71تط     ق:  

 منهجية
 أ.زيد

96تط     ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن نويوة

96تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

 أ. خباب   

06:مدمح       

نظريات  
 الشخصية

 أ.قبلي

69تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
 أ. خباب   

05:مدمح       

 لغة أجنبية
  جنيديأ. 

96تط     ق:  

 الثـــــالثاء  

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  06الفوج:                                                                                                  علم النفسالسنة الثانية  
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علم النفس    

 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةالفرديوالفروق   

 أ. حجاب

20مد:      مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مد:مح        

ةنظريات الشخصي  
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

علم النفس  
 الفيزيولوجي

قيرواني زهيةأ.   

96تط     ق:  

 منهجية
زيدأ.   

96 تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية 
جنيديأ.   

17تط     ق:   

التكنولوجية االتص  
 أ. خباب   

06:مدمح       

نظريات 
 الشخصية

قبليأ.   

96تط     ق:  

التكنولوجية االتص   
 أ. خباب   

05:مدمح       

 علم النفس والفروق
 الفردية

وسطانيأ.   

96تط     ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن نويوة

96تط     ق:  

علم النفس 
 المعرفي
 أ.خالف

96تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

70الفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانية    
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علم النفس    

 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

ةنظريات الشخصي  
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

ةنظريات الشخصي   
بن غالمأ.   

69تط     ق:  

النفس علم  
 الفيزيولوجي

قيرواني زهيةأ.   

71تط     ق:  

 منهجية
زيدأ.   

71تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

التكنولوجية االتص    
 أ. خباب   

06:مدمح       

 لغة أجنبية
جنيديأ.   

19تط     ق:   

التكنولوجية االتص   
 أ. خباب   

05:مدمح       

 القياس النفسي
 أ. بن نويوة

91تط     ق:  

يالمعرف علم النفس  
 أ.خالف

91تط     ق:  

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

وسطانيأ.   

91تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

80الفوج:                                                                                                       علم النفسالسنة الثانية    

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

 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةالفرديوالفروق   

 أ. حجاب

20مد:      مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مد:مح        

ةنظريات الشخصي  
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية

بن غالمأ.   

91تط     ق:  

علم النفس  
 الفيزيولوجي

قيرواني زهيةأ.   

91تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 منهجية 
 أ.العياشي

91تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
 أ. خباب   

06:مدمح       

 لغة أجنبية
 أ. شنيتي

99تط     ق:   

التكنولوجية االتص   
 أ. خباب   

05:مدمح       

يعلم النفس المعرف  
 أ.خالف

99تط     ق:  

وق علم النفس والفر
 الفردية

وسطانيأ.   

99تط     ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن نويوة

99تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

90الفوج:                                                                                                        علم النفسالسنة الثانية    

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

 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

النفس علم 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

ةنظريات الشخصي  
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

وق علم النفس والفر 
 الفردية
 أ. فني

99ق:تط       

يعلم النفس المعرف  
 أ. بالة

99تط     ق:  

علم النفس  
 الفيزيولوجي

قيرواني زهيةأ.   

99تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

نظريات 
 الشخصية

رتابأ.   

99تط     ق:  

 منهجية
 أ.بلخير

99تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
 أ. خباب   

06:مدمح       

 القياس النفسي
 أ. بن نويوة

17 تط     ق:  

 لغة أجنبية
 أ. شنيتي

17ق:    تط    

التكنولوجية االتص  
 أ. خباب   

05:مدمح       

 الثـــــالثاء   

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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علم النفس    

 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

علم النفس 
 المعرفي
 أ. مزوار

20مد:    مح   

منهجية وتقنيات  
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:      مح    

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 القياس النفسي
 أ. طباع

20مد:     مح   

 
 السبــــت

 

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

20مد:      مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

20مد:     مح    

علم النفس   
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 أ. بوعود

20مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح       مد:  

 نظريات التعلم
 أ. جنيدي

20مح      مد:  

ةنظريات الشخصي  
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

نظريات 
 الشخصية
 أ. بن غالم

20مد:     مح   

يعلم النفس المعرف   
 أ. بالة

97تط     ق:  

 علم النفس والفروق
 الفردية
 أ. فني

97تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية
جنيديأ.   

97تط     ق:   

علم النفس 
 الفيزيولوجي

شوادرةأ.   

97تط     ق:  

الاالتصتكنولوجية   
 أ. خباب   

06:مدمح       

 منهجية
بلخيرأ.  

97تط     ق:  

التكنولوجية االتص   
 أ. خباب   

05:مدمح       

 القياس النفسي
 أ. بن نويوة

97تط     ق:  

ةنظريات الشخصي  
قبليأ.   

97تط     ق:  

 الثـــــالثاء 

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا  

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

01الفوج:                                                                                                                علوم التربيةالسنة الثانية    
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 ي  علم النفس التربو
وداعيأ.   

 تط     ق: 96

 علم النفس النمو
 أ. طوبال

96تط     ق:   

 القياس التربوي
بوجرادةأ.   

96تط     ق:   

 علم النفس النمو
طوبالأ.   

10مد:     مح   

 علم النفس النمو
طوبالأ.   

10مد:     مح   

 القياس التربوي  
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 
 السبــــت

 

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:     مح   

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:       مح   

ابستيمولوجيا 
 التربية

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

يةابستيمولوجيا الترب  
بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:      مح   

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:     مح   

ويعلم النفس الترب  
معارشةأ.   

10مد:   مح   

النفس التربوي علم  
معارشةأ.   

10مد:   مح   

 لغة أجنبية 
 أ. كعبش

97تط    ق:   

مذاهب ونظريات  
تربوية م          

 أ. عزيز

97تط     ق:   

  
 االثنــــــين

 

منهجية البحث   
التربوي            

بوكرطوطةأ.   

96تط     ق:   

    يةابستمولوجيا الترب
 أ. بلماضي

96تط     ق:   

واسترا طرق   
التدريس          

أ. زرقان      

 تط     ق: 96  

 الثـــــالثاء  
 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

02الفوج:                                                                                                            علوم التربيةالسنة الثانية    
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 علم النفس النمو
 أ. طوبال

91تط     ق:   

 القياس التربوي
بوجرادةأ.   

91تط     ق:   

 علم النفس النمو 
طوبالأ.   

10مد:     مح   

 علم النفس النمو
طوبالأ.   

10مد:     مح   

ويالقياس الترب    
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 
 السبــــت

 

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:     مح   

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:       مح   

ابستيمولوجيا 
 التربية

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

ةبستيمولوجيا التربي  
بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:      مح   

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

 ويعلم النفس الترب
سالمأ.     

69تط     ق:   

مذاهب ونظريات  
       تربوية م     

 أ. عزيز

69ق:     تط   

 لغة أجنبية
 أ. كعبش

69تط    ق:   

  
 االثنــــــين

 

ابستمولوجيا   
التربية            

أ. بلماضي   

39تط     ق:   

  منهجية البحث التربوي
بوكرطوطةأ.   

39تط     ق:   

طرق واسترا    
التدريس        

أ. زرقان   

 تط     ق: 96

 الثـــــالثاء 

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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 القياس التربوي
بوجرادةأ.   

99تط     ق:   

وعلم النفس النم   
 أ. طوبال

19تط     ق:   

 علم النفس النمو
طوبالأ.   

10مد:     مح   

وعلم النفس النم  
طوبالأ.   

10مد:     مح   

ويالقياس الترب    
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 
 السبــــت

 

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:     مح   

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:       مح   

ابستيمولوجيا 
 التربية

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

ةبستيمولوجيا التربي  
بلماضيأ.   

60مد:    مح   

البحث منهجية  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:      مح   

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

مذاهب ونظريات  
تربوية م          

 أ. عزيز

39تط     ق:   

 لغة أجنبية
 أ. كعبش

39تط    ق:   

علم النفس 
التربوي        

سالم هدىأ.   

39تط     ق:   

طرق واسترا 
التدريس        

 أ. زرقان

39تط     ق:   

 
 االثنــــــين

 

منهجية البحث     
التربوي          

 أ. شايب

96ق:   تط     

ابستمولوجيا 
التربية            

بدادرةأ.    

96تط     ق:   

 الثـــــالثاء   

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

00الفوج: علوم التربية                                                                                                    السنة الثانية    
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 علم النفس النمو   
طوبالأ.   

10مد:     مح   

 علم النفس النمو
طوبالأ.   

10مد:     مح   

ويالقياس الترب    
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 
 السبــــت

 

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:     مح   

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:       مح   

ابستيمولوجيا 
 التربية

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

ةبستيمولوجيا التربي  
بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

موعلم النفس الن  
 أ. شوادرة

19تط     ق:   

ويالقياس الترب  
 أ. ساري

91تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

ونظريات  مذاهب
 التربية

عزيزأ.   

10مد:      مح   

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

مذاهب ونظريات 
     تربوية م       

 أ. عزيز

29تط     ق:   

طرق واسترا   
التدريس        

 أ. زرقان

29تط     ق:   

علم النفس 
        التربوي

سالم هدىأ.   

29تط     ق:   

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية  
شنيتيأ.   

92تط    ق:   

منهجية البحث   
التربوي         

أ. شايب   

39تط     ق:   

ربية ابستمولوجيا الت
بدادرةأ.   

39تط     ق:   

 الثـــــالثاء  

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

50الفوج: علوم التربية                                                                                                   السنة الثانية    
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 علم النفس النمو   
طوبالأ.   

10مد:     مح   

 علم النفس النمو
طوبالأ.   

10مد:     مح   

 القياس التربوي  
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 
 السبــــت

 

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:     مح   

 طرق واستراتيجيات
 التدريس

باشيوة أ.  

10مد:       مح   

ابستيمولوجيا 
 التربية

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

بيةبستيمولوجيا التر  
بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

التربويالقياس   
 أ. ساري

99تط     ق:   

موعلم النفس الن  
 أ. شوادرة

99تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:      مح   

مذاهب ونظريات 
 التربية

عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

منهجية البحث    
التربوي          

 أ. شايب

96تط     ق:   

علم النفس 
        التربوي

رقوبأ.   

96تط     ق:   

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية 
شنيتيأ.   

29تط    ق:   

   

 
طرق واسترا 

التدريس        
 أ. زرقان

29تط     ق:   

مذاهب ونظريات 
       تربوية م     

     رقوب جهيدةأ. 

29تط     ق:    

ابستمولوجيا 
التربية            

          بدادرةأ. 

92تط     ق:    

 الثـــــالثاء 

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

01الفوج:                                                                                                                    أرطــــوفــونـياالسنة الثانية    
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 صوتيات 

جنونأ.   

06:مدمح      

 صوتيات
جنونأ.   

06:مدمح     

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:     مح   

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:      مح   

 اللسانيات 
 أ. لعوامن حموي

00مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج تنفس  
 أ. بوفاسة

00مد:     مح  

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

 أ. بوفاسة

00مد:     مح  

 
 السبــــت

 

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:    مح   

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:     مح   

 اللسانيات
 أ. لعوامن حموي

00مد:   مح   

 لغة متخصصة  
 أ. لعزازقة

17تط   ق:   

 صوتيات 
داوديأ.   

79 تط   ق:  

  
 األحــــــــد

 
وعلم النفس النم  

عقيدةأ.   

00مد:    مح   

 علم النفس النمو
 أ.عقيدة

00مد:    مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:     مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:    مح   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

تش.فيزيو.ج   
 العصبي

أ.زعزاعي         

17تط     ق:   

   القياس النفسي
 أ. عبد الصمد

17تط     ق:   

وعلم النفس النم  
أ.سعيد جعط      

17تط     ق:   

      اللسانيات      
 أ. قيرواني

17تط     ق:   

   ي تش.فيزيو.ج تنفس
 أ. بوفاسة

17تط     ق:   

منهجية البحث 
التربوي           

أ. ذيب   

17تط     ق:   

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج: أرطــــوفــونـيا                                                                                                      السنة الثانية    
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 صوتيات 

جنونأ.   

06:مدمح      

 صوتيات
جنونأ.   

06:مدمح     

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:     مح   

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:      مح   

 اللسانيات 
 أ. لعوامن حموي

00مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج تنفس  
 أ. بوفاسة

00مد:     مح  

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

 أ. بوفاسة

00مد:     مح  

 
 السبــــت

 

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:    مح   

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:     مح   

 اللسانيات
 أ. لعوامن حموي

00مد:   مح   

 صوتيات  
داوديأ.   

96 تط   ق:  

متخصصةلغة   
 أ. لعزازقة

17تط    ق:  

   
 األحــــــــد

 
وعلم النفس النم  

عقيدةأ.   

00مد:    مح   

 علم النفس النمو
 أ.عقيدة

00مد:    مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:     مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:    مح   

منهجية البحث   
         التربوي    

خالدأ.   

97تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

تش.فيزيو.ج  
 العصبي

أ. زعزاعي        

17تط     ق:  

وعلم النفس النم   
أ.سعيد جعط     

17تط     ق:  

   القياس النفسي
 أ. عبد الصمد

17تط     ق:  

 فسيتش.فيزيو.ج تن 
     أ. بوفاسة

17تط   ق   

اللسانيات               
 أ. قيرواني

17ق:تط       

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                      

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    02الفوج:                                                                                                            أرطــــوفــونـياالسنة الثانية  
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 صوتيات 

جنونأ.   

06:مدمح      

 صوتيات
جنونأ.   

06:مدمح     

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:     مح   

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:      مح   

 اللسانيات 
 أ. لعوامن حموي

00مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج تنفس  
 أ. بوفاسة

00مد:     مح  

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

 أ. بوفاسة

00مد:     مح  

 
 السبــــت

 

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:    مح   

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:     مح   

 اللسانيات
 أ. لعوامن حموي

00مد:   مح   

 صوتيات   
 أ. زبيري

17 تط   ق:  

   
 األحــــــــد

 
وعلم النفس النم  

عقيدةأ.   

00مد:    مح   

 علم النفس النمو
 أ.عقيدة

00مد:    مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:     مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج العصب     
أ.زعزاعي        

91تط     ق:  

منهجية البحث 
التربوي          

خالدأ.   

91تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة متخصصة  
 أ. عطوي

96تطق:  

تش.فيزيو.ج 
    تنفسي        

 أ. بوفاسة

96ق:تط       

      اللسانيات   
 أ. قيرواني

96تط     ق:  

 علم النفس النمو 
أ.سعيد  جعط       

96تط     ق:  

     القياس النفسي     
 أ. عبد الصمد

96تط     ق:  

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    00الفوج:                                                                                                                   أرطــــوفــونـياالسنة الثانية  
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 صوتيات 

جنونأ.   

06:مدمح      

 صوتيات
جنونأ.   

06:مدمح     

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:     مح   

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

00مد:      مح   

 اللسانيات 
 أ. لعوامن حموي

00مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج تنفس  
بوفاسةأ.   

00مد:     مح  

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

 أ. بوفاسة

00مد:     مح  

 
 السبــــت

 

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:    مح   

 القياس النفسي
 أ. عبدالصمد

00مد:     مح   

 اللسانيات
 أ. لعوامن حموي

00مد:   مح   

 صوتيات  
 أ.زبيري

17 تط   ق:  

    
 األحــــــــد

 
وعلم النفس النم  

عقيدةأ.   

00مد:    مح   

 علم النفس النمو
 أ.عقيدة

00مد:    مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:     مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

00مد:    مح   

وي منهجية البحث الترب   
خالدأ.   

97تط     ق:  

تش.فيزيو.ج 
 العصبي

أ.زعزاعي       

97تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة متخصصة 
 أ. بوفاسة

96تط   ق:  

تش.فيزيو.ج 
سةتنفسيأ. بوفا  

96تط     ق:  

     القياس النفسي    
أ. عبد الصمد   

96تط     ق:  

 علم النفس النمو
زبيريأ.   

96تط     ق:  

    اللسانيات     
 أ. قيرواني

96تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   01الفوج:                                                                                                 السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر
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علم النفس 
 المرضي للراشد

 أ. عمارجية 

06 :مدمح     

علم النفس 
 المرضي للراشد

أ. عمارجية     

99تط     ق:  

 سيكولوجية 
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

سيكولوجية 
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

طإحصاء وتحليل المع   
 أ. دعيش 

50مح    مد:  

 العالجات النفسية
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

 
 السبــــت

 

إحصاء وتحليل 
طالمع  

 أ. دعيش 

50مح    مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

علم النفس  
دالمرضي للراش  
 أ. عمارجية 

52 مح   ق:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

   
 األحــــــــد

 

علم النفس 
المرضي للطفل 

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
للطفل المرضي 

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مح      مد:  

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مح    مد:  

 اللغة األجنبية   
لعزازقةأ.   

77تط   ق:  

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

علم النفس  
 المرضي للطفل

 والمراهق

91أ. أومليلي ق   

ساالختبارات والمقايي     
                أ. جبار

91تط     ق:   

ةاألطرالنظرية المفسر  
 أ. تغليت

91تط     ق:   

 إحصاء وتحليل المعط
 أ. دعيش

91تط     ق:  

يةالعالجات النفس  
أ. شرفي        

91تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                                               السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر  
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علم النفس 

 المرضي للراشد
 أ. عمارجية 

06 :مدمح     

علم النفس  
 المرضي للراشد

      أ. عمارجية

67تط     ق:  

 سيكولوجية
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

سيكولوجية 
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

طإحصاء وتحليل المع   
 أ. دعيش 

50مح    مد:  

ةالعالجات النفسي  
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

 
 السبــــت

 

إحصاء وتحليل 
طالمع  

 أ. دعيش 

50مح    مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

علم النفس  
دالمرضي للراش  
 أ. عمارجية 

52 مح   ق:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

   
 األحــــــــد

 

علم النفس 
المرضي للطفل 

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
المرضي للطفل 

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مد:  مح      

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مح    مد:  

 اللغة األجنبية  
لعزازقةأ.   

77تط   ق:  

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

األطرالنظرية   
 المفسرة
 أ. تغليت

76تط   ق:  

علم النفس المرضي   
 للطفل والمراهق

أ. أومليلي               

76تط     ق:    

والمقاييساالختبارات   
                أ. جبار     

76تط     ق:  

ةالعالجات النفسي  
أ. شرفي          

76تط     ق:  

إحصاء وتحليل 
 المعط

 أ. دعيش

76تط   ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                                              ماســــتر   السنة األولى  علم النفس العيادي  

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

علم النفس 
 المرضي للراشد

 أ. عمارجية 

06 :مدمح     

 سيكولوجية  
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

سيكولوجية 
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

طإحصاء وتحليل المع   
 أ. دعيش 

50مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

 
 السبــــت

 

إحصاء وتحليل 
طالمع  

 أ. دعيش 

50مح    مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

علم النفس  
 المرضي للراشد

 أ. عمارجية 

52 مح   ق:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

   
 األحــــــــد

 

علم النفس 
المرضي للطفل 

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
المرضي للطفل 

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مح      مد:  

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مح    مد:  

 اللغة األجنبية
لعزازقةأ.   

71تط   ق:  

     
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

علم النفس  
 المرضي للراشد

أ. عمارجية      

79تط     ق:  

علم النفس 
 المرضي للطفل

 والمراهق
أ. أومليلي       

79تط     ق   

االختبارات  
 والمقاييس

        أ. جبار    

97تط   ق:   

 إحصاء وتحليل المعط
 أ. دعيش

97تط     ق:  

النفسيةالعالجات   
أ. شرفي                 

97تط     ق:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

97تط     ق:   

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

00الفوج:                                                                                                    السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر  

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

 المرضي للراشد
 أ. عمارجية 

06 :مدمح     

سيكولوجية   
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

سيكولوجية 
خاصشاأل  

 أ. آيت مجبر

50مح    مد   

طإحصاء وتحليل المع   
 أ. دعيش 

50مح    مد:  

 العالجات النفسية
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

 
 السبــــت

 

إحصاء وتحليل 
طالمع  

 أ. دعيش 

50مح    مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

50مح   مد:  

علم النفس  
دالمرضي للراش  
 أ. عمارجية 

52 مح   ق:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

   
 األحــــــــد

 

النفس علم 
المرضي للطفل 

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
 المرضي للطفل

 والمراهق
 أ. أومليلي

50مح     مد:  

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مح      مد:  

علم النفس 
 االيجابي

 أ. زكراوي

50مح    مد:  

 اللغة األجنبية 
لعزازقةأ.   

29مح   ق:  

    
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 
 

األطرالنظرية 
 المفسرة
 أ. تغليت

 تط     ق: 96

علم النفس 
دالمرضي للراش  
     أ. عمارجية

96تط     ق  

ي علم النفس المرض
 للطفل والمراهق

         أ. أومليلي

96تط     ق:  

 العالجات النفسية 
أ. شرفي               

96تط     ق:  

 إحصاء وتحليل المعط
 أ. دعيش

96ق:     تط  

يساالختبارات والمقاي  
         أ. جبار       

96تط     ق:   

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

01الفوج:                                                                                        السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 - 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ---- 9 يليـوم/ التوقا   
 خطوات انجاز البح   

قماز أ.   

60مح      مد:  

انجاز البحخطوات   
قماز أ.   

60مح   مد:  

 التخلي عن المدرسة 
حجابأ.   

60مح    مد:  

ئيعلم النفس البي  
مزوزأ.   

60مح   مد:  

ئيعلم النفس البي  
مزوزأ.   

60مح   مد:  

 
 السبــــت

 

 العنف المدرسي
أومليليأ.   

60مح      مد:  

 العنف المدرسي
أومليليأ.   

60مح    مد:  

التخلي عن 
 المدرسة

حجابأ.   

60مح    مد:  

المقابلة   
 العيادية

. بوروبةأ  

60مح   مد   

 المقابلة العيادية
. بوروبةأ  

60مح   مد   

 الدمج المدرسي
لعزازقة أ.   

25:قمح      

 الدمج المدرسي
لعزازقة أ.   

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

م صعوبات التعل 
 النمائية

تغليتأ.   

60مح     مد:  

االتصال 
 البيداغوجي

عزيز غأ.   

60مح   مد:  

 االتصال البيداغوجي
عزيز غأ.   

60مح   مد:  

صعوبات التعلم   
 النمائية
 أ. تغليت

72ق:   تط  

 صعوبات التعلم
 النمائية

تغليتأ.   

52:قمح        

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية      
 أ. لبداني
93تط   ق:   

خطوات انجاز 
 البحث

جوايرية         أ.
93 تط ق   

ةالمقابلة العيادي  
   أ. بوروبة      

93تط     ق:     

 األربــــعاء

 

التخلي عن      
 المدرسة

أ. حجاب   
17تط    ق:  

 الدمج المدرسي
        أ. لعزازقة   

17تط     ق:   

 العنف المدرسي
أ. أومليلي         

17تط     ق:   

لخميــــسا   

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                         السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 - 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ---- 9 يليـوم/ التوقا   
 خطوات انجاز البح   

قماز أ.   

60مح      مد:  

 خطوات انجاز البح
قماز أ.   

60مح   مد:  

التخلي عن  
 المدرسة
 أ. حجاب

06مح    مد:  

ئيعلم النفس البي  
مزوزأ.   

60مح   مد:  

ئيعلم النفس البي  
مزوزأ.   

60مح   مد:  

 
 السبــــت

 

 العنف المدرسي
أومليليأ.   

60مد:    مح    

 العنف المدرسي
أومليليأ.   

60مح    مد:  

 التخلي عن المدر
 أ. حجاب

06مح      مد:  

يةالمقابلة العياد    
 أ. بوروبة

06مح   مد   

ةالمقابلة العيادي  
. بوروبةأ  

60مح   مد   

 الدمج المدرسي
لعزازقة أ.   

52:قمح      

 الدمج المدرسي
لعزازقة أ.   

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

م صعوبات التعل 
 النمائية

تغليتأ.   

60مح     مد:  

االتصال 
 البيداغوجي

عزيز غأ.   

60مح   مد:  

االتصال 
 البيداغوجي

عزيز غأ.   

60مح   مد:  

م صعوبات التعل  
 النمائية
 أ. تغليت

72تطق:  

 صعوبات التعلم
 النمائية

تغليتأ.   

52:قمح        

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية     
 أ. لبداني

92تط    ق:  

خطوات انجاز 
 البحث

        جوايريةأ. 
92تط  ق      

ةالمقابلة العيادي  
    أ. بوروبة    

92تط     ق:  

 األربــــعاء 

 

 الدمج المدرسي  
أ. لعزازقة       

17تط     ق:  

 العنف المدرسي
أ. أومليلي          

17تط     ق:  

التخلي عن   
 المدرسة

أ. حجاب         
17تط     ق:  

لخميــــسا    

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                                   السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 - 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ---- 9 يليـوم/ التوقا   
 خطوات انجاز البح   

قماز أ.   

60مح      مد:  

 خطوات انجاز البح
قماز أ.   

60مح   مد:  

التخلي عن  
 المدرسة
 أ. حجاب

06مح    مد:  

يعلم النفس البيئ  
مزوزأ.   

60مح   مد:  

يعلم النفس البيئ  
مزوزأ.   

60مح   مد:  

 
 السبــــت

 

 العنف المدرسي
 أ. أومليلي

06مح     مد:  

 العنف المدرسي
 أ. أومليلي

06مح    مد:  

التخلي عن 
 المدرسة
 أ. حجاب

06مح      مد:  

يةالمقابلة العياد    
. بوروبةأ  

60مح   مد   

يةالمقابلة العياد  
. بوروبةأ  

60مح   مد   

صعوبات التعلم 
 النمائية
 أ. تغليت

79تط  مد   

المدرسيالدمج   
لعزازقة أ.   

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

 صعوبات التعلم 
 النمائية
 أ. تغليت

06مح     مد:  

االتصال 
 البيداغوجي
 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

 االتصال البيداغوجي
 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

صعوبات التعلم    
 النمائية
 أ. تغليت

52مح      ق:  

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

خطوات انجاز      
 البحث

 جوايرية    أ. 
97ق   

يةالمقابلة العياد  
      أ. بوروبة

97تط     ق:  

 لغة أجنبية
 أ. لبداني
97تط    ق:  

 األربــــعاء 

 

 العنف المدرسي 
    أ. أومليلي 

17تط     ق:  

التخلي عن 
 المدرسة

أ. حجاب       
17تط     ق:  

 الدمج المدرسي  
أ. لعزازقة      

17تط     ق:  

 الدمج المدرسي 
لعزازقة أ.   

02 :قمح      

لخميــــسا   

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

00الفوج:                                                                            السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 - 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 --- 10  8 ---- 9 يليـوم/ التوقا   
 خطوات انجاز البح   

قماز أ.   

60مح      مد:  

 خطوات انجاز البح
قماز أ.   

60مح   مد:  

التخلي عن  
 المدرسة
 أ. حجاب

06مح    مد:  

يعلم النفس البيئ  
مزوزأ.   

60مد: مح    

يعلم النفس البيئ  
مزوزأ.   

60مح   مد:  

 
 السبــــت

 

العنف 
 المدرسي

أومليليأ.   

60مح     مد:  

 العنف المدرسي
أومليليأ.   

60مح    مد:  

التخلي عن 
 المدرسة

حجابأ.   

60مح     مد:  

يةالمقابلة العياد    
. بوروبةأ  

60مح   مد   

يةالمقابلة العياد  
. بوروبةأ  

60مح   مد   

التعلم  صعوبات
 النمائية
 أ. تغليت

79مد   تط  

 الدمج المدرسي
لعزازقة أ.   

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

م صعوبات التعل 
 النمائية

تغليتأ.   

60مح     مد:  

االتصال 
 البيداغوجي

عزيز غأ.   

60مح   مد:  

 االتصال البيداغوجي
عزيز غأ.   

60مح   مد:  

صعوبات التعلم    
 النمائية

تغليتأ.   

52:قمح        

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية   
 أ. لبداني

93تط    ق:  

خطوات انجاز 
 البحث

  جوايرية      أ. 
93تط  ق:  

يةالمقابلة العياد  
أ. بوروبة      

93تط     ق:  

 األربــــعاء   

 

 التخلي عن المدرسة   
أ. حجاب             

17تط     ق:   

 الدمج المدرسي
          أ. لعزازقة

 تط     ق: 17

 العنف المدرسي 
أ. أومليلي      

96تط     ق:   

 الدمج المدرسي
لعزازقة أ.   

02 :قمح      

لخميــــسا   

 



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   01الفوج:                                                           ماســــتر السنة األولى  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية  

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوق 
 لغة أجنبية
 أ. خويلد 

73ق:  تط  

علم النفس  
 االجتماعي
 أ. عالونة

97تط     ق:  

علم النفس 
 االقتصادي

لونيس أ.   

52:قمح       

علم النفس 
 االقتصادي

لونيس أ.   

52:قمح       

علم النفس  
 االجتماعي

عالونةأ.   

52:قمح     

 منهجية البحث
. بوعليأ  

52قمح      

 منهجية البحث
. بوعليأ  

52قمح      

 
 السبــــت

 

علم النفس   
 االجتماعي

عالونةأ.   

52:قمح     

قانون وعالقات 
 العمل

يسعدأ.   

02:قمح      

قانون وعالقات 
 العمل

يسعدأ.   

02:قمح      

األرغونوميا   
 التصميمية

لونيس أ.   

52:قمح      

األرغونوميا 
 التصميمية

لونيس أ.   

52:قمح      

 
 األحــــــــد

 

  التوجيه المهني  
خلفةأ.   

52:قمح       

 التوجيه المهني 
خلفةأ.   

52:قمح       

علم النفس    
      االقتصادي 
 أ. لونيس 

79تط  ق:  

األرغونوميا 
 التصميمية
 أ. لونيس 

79تط  ق:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

رد تسيير الموا     
 البشرية

بغولأ.   

55:قمح      

تسيير الموارد 
 البشرية

بغولأ.   

55:قمح      

 تحليل العمل
بغولأ.   

55ق: مح      

العملتحليل   
بغولأ.   

55ق: مح      

 األربــــعاء

 تحلل العمل     
 أ. بغول
91تط     ق:  

تسيير الموارد 
 البشرية

91ق:  تط أ. بغول  

 منهجية البحث
 أ. بوعلي
39تط     ق:  

لخميــــسا   



 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                   الموارد البشرية   ماســــترالسنة األولى  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير   

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 لغة أجنبية
 أ. خويلد 

73تط  ق:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

93تط     ق:  

علم النفس  
 االقتصادي
 أ. لونيس 

52مح     ق:  

علم النفس 
 االقتصادي
 أ. لونيس 

52مح     ق:  

علم النفس  
 االجتماعي
 أ. عالونة

52مح   ق:  

 منهجية البحث
 أ. بوعلي

52مح    ق  

 منهجية البحث
 أ. بوعلي

52مح    ق  

 
 السبــــت

 

علم النفس   
 االجتماعي
 أ. عالونة

52ق:   مح  

قانون وعالقات 
 العمل

 أ. يسعد

02مح    ق:  

قانون وعالقات 
 العمل

 أ. يسعد

02مح    ق:  

األرغونوميا   
 التصميمية
 أ. لونيس 

52مح    ق:  

األرغونوميا 
 التصميمية
 أ. لونيس 

52مح    ق:  

 
 األحــــــــد

 

 التوجيه المهني   
 أ. خلفة

52مح     ق:  

 التوجيه المهني 
 أ. خلفة

52ق:    مح   

علم النفس  
 االقتصادي
 أ. لونيس 

79تط  ق:  

األرغونوميا 
 التصميمية
 أ. لونيس 

97تط  ق:  

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

تسيير الموارد      
 البشرية
 أ. بغول

55مح    ق:  

تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. بغول

55مح    ق:  

 تحليل العمل
 أ. بغول

55مح    ق:   

 تحليل العمل
 أ. بغول

55مح    ق:   

 األربــــعاء

 منهجية البحث    
 أ. بوعلي
17تط     ق:  

تسيير الموارد  . 
 البشرية
 أ. بغول
17تط     ق:  

 تحلل العمل
 أ. بغول
17تط   ق:  

لخميــــسا  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   01فوج: ال                                                                                                    ي   ماســــترالسنة األولى  علم األعصاب اللغو

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
نماذج معالجة    

 المعلومة اللغوية
 أ. جنون

52مح   ق:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوية

 أ. جنون

52مح   ق:  

اديةاللسانيات العي   
دقيشأ.    

52مح    ق:  

علم النفس 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

علم النفس 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

 
 السبــــت

 

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

اللسانيات العيادية   
دقيشأ.   

52مح    ق:  

منهجية البحث   
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح     ق:  

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح      ق:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوية

 أ. جنون

79تط     ق:   

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

79تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

بي علم النفس العص
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

بي علم النفس العص
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

 علم النفس العصبي
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مح     مد:  

بي علم النفس العص
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مح      مد:  

فيزيولوجية  
وكيمياوية  
 الجهاز العصبي

 أ. خرباش

06:مدمح     

فيزيولوجية 
وكيمياوية  
 الجهاز العصبي
      أ. خرباش 

06:مدمح     

ة المقابلة العيادي  
 أ.يوسفي

79تط     ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 لغة أجنبية  
عطويأ.   

69تط    ق:  

 علم النفس العصبي
نالعيادي للراشد والمس  

96أ. بزيح  تط  ق:   

بي علم النفس العص
 العيادي للطفل

     أ. بوفاسة     

96تط     ق:   

فيزيولوجية     
 وكيمياوية  الجهاز

 العصبي

69تط ق طواوزةأ.   

لخميــــسا  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                        السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                    

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
نماذج معالجة    

 المعلومة اللغوية
 أ. جنون

52مح   ق:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوية

 أ. جنون

52مح   ق:  

الشلل  
الدمااللسانيات 

 العيادية
 أ. ضيف 

52مح    ق:  

علم النفس 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

علم النفس 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

 
 السبــــت

 

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

ات الشلل الدمااللساني
 العيادية
 أ. ضيف

52مح    ق:  

نماذج معالجة  
 المعلومة اللغوية

 أ. جنون

97تط     ق:   

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح     ق:  

البحث منهجية 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح      ق:  

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

96تط     ق:   

  
 األحــــــــد

 

ي علم النفس العصب
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

بي علم النفس العص
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

ي علم النفس العصب
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مد: مح      

بي علم النفس العص
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مح      مد:  

فيزيولوجية  
وكيمياوية  
 الجهاز العصبي

 أ. خرباش

06:مدمح     

فيزيولوجية 
وكيمياوية  
 الجهاز العصبي
      أ. خرباش 

06:مدمح     

ة المقابلة العيادي   
 أ.يوسفي

97تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

بي علم النفس العص 
 العيادي للطفل

          أ. بوفاسة

91تط     ق:   

 لغة أجنبية 
عطويأ.   

91تط   ق:  

بي علم النفس العص
العيادي للراشد 

 والمسن

91أ. بزيح تط ق:   

فيزيولوجية    
 وكيمياوية  الجهاز

 العصبي

97تط ق طواوزةأ.   

لخميــــسا   



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20فوج: ال                                                                                           ماســــتر  العياديالسنة األولى  علم األعصاب اللغوي   

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
نماذج معالجة    

 المعلومة اللغوية
 أ. جنون

52مح   ق:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوية

 أ. جنون

52مح   ق:  

الشلل  
الدمااللسانيات 

 العيادية
 أ. ضيف 

52مح    ق:  

النفس علم 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

علم النفس 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

 
 السبــــت

 

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

ات الشلل الدمااللساني
 العيادية
 أ. ضيف

52مح    ق:  

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

99تط     ق:   

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

99تط     ق:   

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح     ق:  

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح      ق:  

نماذج معالجة  
 المعلومة اللغوية

 أ. جنون

79تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

ي علم النفس العصب
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

بي النفس العصعلم 
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

ي علم النفس العصب
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مح     مد:  

بي علم النفس العص
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مح      مد:  

فيزيولوجية  
وكيمياوية  
 الجهاز العصبي

 أ. خرباش

06:مدمح     

فيزيولوجية 
 وكيمياوية  الجهاز

 العصبي
مح       أ. خرباش 

06:مد    

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

بي علم النفس العص 
العيادي للراشد 

 والمسن

99أ. بزيح تط ق:   

ي علم النفس العصب
 العيادي للطفل

       أ. بوفاسة     

99تط    ق:   

 لغة أجنبية 
عطويأ.   

99تط    ق:  

فيزيولوجية   
 وكيمياوية  الجهاز

 العصبي

99تط ق طواوزةأ.   

لخميــــسا    



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

00فوج: ال                                                                                           ماســــتر  العياديالسنة األولى  علم األعصاب اللغوي   

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
نماذج معالجة    

 المعلومة اللغوية
 أ. جنون

52مح   ق:  

نماذج معالجة 
المعلومة 

 اللغوية
 أ. جنون

52مح   ق:  

ةاللسانيات العيادي   
 أ. ضيف 

52مح    ق:  

علم النفس 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

علم النفس 
 المرضي

 أ. حمايدية

52مح     ق:  

 
 السبــــت

 

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

52مح      ق   

 اللسانيات العيادية
 أ. ضيف

52ق:مح      

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

19تط     ق:   

دية المقابلة العيا  
 أ.يوسفي

91تط     ق:   

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح     ق:  

منهجية البحث 
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

52مح      ق:  

   
 األحــــــــد

 

ي علم النفس العصب
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

بي العصعلم النفس 
 العيادي للطفل

 أ. بوفاسة

52مح      ق   

ي علم النفس العصب
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مح     مد:  

بي علم النفس العص
العيادي للراشد 

 والمسن
 أ. بزيح

52مح      مد:  

فيزيولوجية  
 وكيمياوية  الجهاز

 العصبي
 أ. خرباش

06:مدمح     

فيزيولوجية 
 وكيمياوية  الجهاز

 العصبي
       أ. خرباش 

06:مدمح     

نماذج معالجة 
ةالمعلومة اللغوي  

داوديأ.   

13تط     ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

فيزيولوجية    
 وكيمياوية  الجهاز

 العصبي

29تط ق طواوزةأ.   

 لغة أجنبية 
عطويأ.   

29تط    ق:  

بي علم النفس العص
العيادي للراشد 

 والمسن

29أ. بزيح تط ق:   

بي علم النفس العص
 العيادي للطفل

       أ. بوفاسة     

29تط    ق:   

لخميــــسا    



ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكل  

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   01الفوج:                                                                ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

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

 أ. شامي 

02مح      ق  

 االتصال
 أ. شامي 

02مح      ق  

أجنبيةلغة    
       أخويلد    

 تط    ق: 96

 العمليات المعرفية
 أ. بن غذفة

17تط     ق:   

المحددات  
 المحيطية
 أ. سامعي

02مح   ق:  

المحددات 
 المحيطية
 أ. سامعي

02مح   ق:  

 
 السبــــت

 

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

02مح     ق:  

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

02مح     ق:  

 القياس النفسي
عيسىأ. بن   

02مح      ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن عيسى

52مح      ق:  

يننظم التعليم والتكو   
 أ. أحميد

02مح      ق:  

نظم التعليم 
 والتكوين
 أ. أحميد

02مح      ق:  

 القياس النفسي
أ. بن عيسى    

79تط     ق:   

  
 األحــــــــد

 

ربيةالتسيير في الت  
 أ. باشيوة

02مح      ق:  

يةالتربالتسيير في   
 أ. باشيوة

02مح      ق:  

يةالعمليات المعرف  
ن غذفةأ. ب  

02مح      ق:  

يةالعمليات المعرف  
ن غذفةأ. ب  

02مح      ق:  

مالدافعية والتعل  
 أ. معارشة

02مح    ق:  

 الدافعية والتعلم
 أ. معارشة

02مح    ق:  

    
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 منهجية البحث  
قيرواني صباحأ.   

69تط     ق:   

مالدافعية والتعل   
معارشةأ.   

96تط     ق:   

نظم التعليم   
 والتكوين
 أ. أحميد

69تط     ق:   

المحددات 
 المحيطية
 أ. سامعي

69تط     ق:   

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                             ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى    

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

 االتصال 
 أ. شامي 

02مح      ق  

 االتصال
 أ. شامي 

02مح      ق  

يةالعمليات المعرف  
 أ. بن غذفة

 تط     ق: 17

 لغة أجنبية 
أخويلد                

69تط    ق:   

المحددات  
 المحيطية
 أ. سامعي

02مح   ق:  

 المحددات المحيطية
 أ. سامعي

02ق:مح     

 
 السبــــت

 

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

02مح     ق:  

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

02مح     ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن عيسى

02مح      ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن عيسى

52مح      ق:  

يننظم التعليم والتكو   
 أ. أحميد

02مح      ق:  

نظم التعليم 
 والتكوين
 أ. أحميد

02مح      ق:  

 القياس النفسي 
         أ. بن عيسى

79تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

ربيةالتسيير في الت  
 أ. باشيوة

02مح      ق:  

ربيةالتسيير في الت  
 أ. باشيوة

02مح      ق:  

يةالعمليات المعرف  
ن غذفةأ. ب  

02مح      ق:  

يةالعمليات المعرف  
ن غذفةأ. ب  

02مح      ق:  

لمالدافعية والتع  
معارشةأ.   

02مح    ق:  

 الدافعية والتعلم
 أ. معارشة

02مح    ق:  

    
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

مالدافعية والتعل    
 أ. معارشة

79تط     ق:   

 منهجية البحث 
احقيرواني صبأ.   

79تط     ق:   

 المحددات المحيطية  
 أ. سامعي

39تط     ق:   

وينالتعليم والتكنظم    
 أ. أحميد

17تط     ق:   

لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                              ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى    

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 ياليـوم/ التوق   

 االتصال 
 أ. شامي 

02مح      ق  

 االتصال
 أ. شامي 

02مح      ق  

 لغة أجنبية
        أخويلد   

 تط    ق: 17

العمليات 
 المعرفية

 أ. بن غذفة

 تط     ق: 17

 المحددات المحيطية  
 أ. سامعي

02مح   ق:  

 المحددات المحيطية
 أ. سامعي

02مح   ق:  

 
 السبــــت

 

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

02مح     ق:  

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

02مح     ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن عيسى

02مح      ق:  

 القياس النفسي
 أ. بن عيسى

52مح      ق:  

ينالتعليم والتكونظم    
 أ. أحميد

02مح      ق:  

يننظم التعليم والتكو  
 أ. أحميد

02مح      ق:  

   
 األحــــــــد

 
تربالتسيير في ال  
 أ. باشيوة

02مح      ق:  

ربيةالتسيير في الت  
 أ. باشيوة

02مح      ق:  

يةالعمليات المعرف  
ن غذفةأ. ب  

02مح      ق:  

يةالعمليات المعرف  
ن غذفةأ. ب  

02ق:      مح  

لمالدافعية والتع  
 أ. معارشة

02مح    ق:  

 الدافعية والتعلم
 أ. معارشة

02مح    ق:  

 القياس النفسي
        أ. بن عيسى 

76تط     ق:   

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 منهجية البحث   
زهيةقيرواني أ.   

69تط     ق:   

والتعلمالدافعية     
 أ. معارشة

69تط     ق:   

ويننظم التعليم والتك   
 أ. أحميد

19تط     ق:   

 المحددات المحيطية
 أ. سامعي

19تط     ق:   

لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   01الفوج:                                                                                 ماســــتر  التوجيه واإلرشادالسنة األولى  
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 منهجية البحث

قمازأ.   

52 قمح        

 منهجية البحث
قمازأ.   

52 قمح        

دالتوجيه واإلرشا   
بوصلبأ.   

00 قمح      

 التوجيه واإلرشاد
بوصلبأ.   

00 قمح      

التكفل بذوي   
لمصعوبات التع  

جنونأ.   

00 قمح       

التكفل بذوي 
لمصعوبات التع  

جنونأ.   

00 قمح       

 
 السبــــت

 

ةالمعالجة اإلحصائي  
شاميأ.   

00 قمح        

اإلحصائيةالمعالجة   
شاميأ.   

00 قمح        

 هندسة التكوين
. طباعأ  

00 قمح        

 هندسة التكوين
. طباعأ  

00 قمح        

المعلوماتية  
 والتعلم عن بعد

بلقيدوم  أ.   

00 قمح        

م المعلوماتية والتعل
 عن بعد

بلقيدوم  أ.   

00 قمح        

   
 األحــــــــد

 

 تحليل العملية
خليفيأ.   

00 قمح     

 تحليل العملية
خليفيأ.   

00 قمح     

هأساليب التوجي  
مقدمأ.   

00 قمح        

هأساليب التوجي  
مقدمأ.   

00 قمح        

 لغة أجنبية 
 أ. بلعربي

76تط    ق:  

    
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 منهجية البحث 
            جوايريةأ. 

29تط     ق:    

التكفل بذوي 
مالتعلصعوبات   

زهيةقيرواني أ.   

29تط     ق:  

هأساليب التوجي  
بن جاب هللاأ.   

29تط     ق:  

 المعالجة اإلحصائية  
 أ. شامي

97تط     ق:  

ةتحليل العملي  
       خليفيأ. 

97تط     ق:  

التوجيه 
 واإلرشاد
 أ. بوصلب

97تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                                 ماســــتر  التوجيه واإلرشادالسنة األولى    

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 منهجية البحث

قمازأ.   

52 قمح        

 منهجية البحث
قمازأ.   

52 قمح        

 منهجية البحث
أ. قماز          

79تط     ق:    

 التوجيه واإلرشاد
بوصلبأ.   

00 قمح      

دالتوجيه واإلرشا  
بوصلبأ.   

00 قمح      

التكفل بذوي   
 صعوبات التعلم

جنونأ.   

00 قمح       

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

جنونأ.   

00 قمح       

 
 السبــــت

 

ةالمعالجة اإلحصائي  
شاميأ.   

00 قمح        

 المعالجة اإلحصائية
شاميأ.   

00 قمح        

نهندسة التكوي  
. طباعأ  

00 قمح        

 هندسة التكوين
. طباعأ  

00 قمح        

المعلوماتية  
دوالتعلم عن بع  

بلقيدوم  أ.   

00 قمح        

المعلوماتية 
 والتعلم عن بعد

بلقيدوم  أ.   

00 قمح        

   
 األحــــــــد

 

 تحليل العملية
خليفيأ.   

00 قمح     

 تحليل العملية
خليغيأ.   

00 قمح     

يهأساليب التوج  
مقدمأ.   

00 قمح        

 أساليب التوجيه
مقدمأ.   

00 قمح        

 لغة أجنبية  
 أ. بلعربي

96تط    ق:  

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

ات التكفل بذوي صعوب 
 التعلم

زهيةقيرواني أ.   

79تط     ق:  

يهأساليب التوج  
بن جاب هللاأ.   

79تط     ق:  

 تحليل العملية   
          شيطرأ. 

76تط     ق:  

دواإلرشاالتوجيه   
 أ. بوصلب

76تط     ق:  

ةالمعالجة اإلحصائي  
 أ. شامي

76تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

20الفوج:                                                                                      ماســــتر  التوجيه واإلرشادالسنة األولى    

61 --- 71  51 --- 61  10 --- 15  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 منهجية البحث

قمازأ.   

52 قمح        

 منهجية البحث
قمازأ.   

52 قمح        

دالتوجيه واإلرشا   
بوصلبأ.   

00 قمح      

 التوجيه واإلرشاد
بوصلبأ.   

00 قمح      

 منهجية البحث
          أ. قماز

69تط     ق:  

التكفل بذوي  
 صعوبات التعلم

جنونأ.   

00 قمح       

التكفل بذوي 
لمصعوبات التع  

جنونأ.   

00 قمح       

 
 السبــــت

 

ةاإلحصائيالمعالجة   
شاميأ.   

00 قمح        

 المعالجة اإلحصائية
شاميأ.   

00 قمح        

 هندسة التكوين
. طباعأ  

00 قمح        

 هندسة التكوين
. طباعأ  

00 قمح        

المعلوماتية  
 والتعلم عن بعد

بلقيدوم  أ.   

00 قمح        

المعلوماتية 
 والتعلم عن بعد

بلقيدوم  أ.   

00 قمح        

   
 األحــــــــد

 

 تحليل العملية
خليفيأ.   

00 قمح     

 تحليل العملية
خليفيأ.   

00 قمح     

هأساليب التوجي  
مقدمأ.   

00 قمح        

هأساليب التوجي  
مقدمأ.   

00 قمح        

 لغة أجنبية   
 أ. بلعربي

67تط    ق:  

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 أساليب التوجيه 
هللا بن جابأ.   

79تط     ق:  

التكفل بذوي  
مصعوبات التعل  

زهيةقيرواني أ.   

  79تط     ق:

دالتوجيه واإلرشا    
 أ. بوصلب

76تط     ق:  

ةالمعالجة اإلحصائي  
 أ. شامي

76تط     ق:  

ةتحليل العملي  
       شيطرأ. 

76تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   01الفوج:                                                             ماســــتر  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسيةالسنة األولى  
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 استرايجية التعلم 

بوصلب          أ. 

61قمح      

 استرايجية التعلم
              بوصلبأ. 

61قمح      

 جودة التعليم 
بوعبدهللاأ.   

70:قمح        

 جودة التعليم
بوعبدهللا أ.   

70:قمح        

أنظمة تحليل 
 التعليم

دعيدشأ.   

70:قمح     

تحليل أنظمة 
 التعليم

دعيدشأ.   

70:قمح     

تحليل أنظمة 
 التعليم

 أ. دعيدش

17تط   ق:   

 
 السبــــت

 

تصميم وتطوير  
 المناهج

. نويوةأ  

70:قمح        

 تصميم وتطوير المناهج
. نويوةأ  

70:قمح        

ياإلحصاء الوصف   
صحراويأ.   

62:قمح        

 اإلحصاء الوصفي
صحراويأ.   

62:قمح        

 منهجية البحث
يسعدأ.   

62:قمح        

 منهجية البحث
يسعدأ.   

62:قمح        

 منهجية البحث
 أ. يسعد

93تط  ق:   

 
 األحــــــــد

 

 اإلحصاء الوصفي  
 أ. صحراوي

17تط   ق:  

 لغة أجنبية
 أ. خويلد

17تط    ق:  

 علم نفس طفل م 
سالمأ.   

58:قمح       

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

58:قمح     

ويالتقويم الترب  
بوعبدهللاأ.   

58:قمح        

ويالتقويم الترب  
بوعبدهللاأ.   

58:قمح        

 
 االثنــــــين

 التقويم التربوي     
 أ. بوعبدهللا

97تط   ق:   

لماسترايجية التع  
أ. بوصلب      

97تط   ق  

ر تصميم وتطوي
 المناهج
 أ. نويوة

97تط   ق   

 الثـــــالثاء 

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
 


