
2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

   01الفوج:                                                                                                                       علم النفس العيادي  الثالثة  السنة

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

ةعلم النفس األدوي     
    فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

علم النفس 
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح  مد:  

 

 
العالجات ذات  

يالمنحى التحليل  
حمايدية عليأ.   

10مح      مد:  

العالجات ذات 
يالمنحى التحليل  

 حمايدية عليأ. 

10مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

العالج ذو المنحى  
           االنساني

عليوة سميةأ.   

71تط   ق:   

ة العالجات السلوكي 
          والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

71تط   ق:   

 المخدرات والمجتمع 
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مد:مح      

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 العالج النسقي   
   أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:  

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

العالجات   
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 فرنسية      
 أ. قراب

69تط    ق:  

 

العالجات ذات 
  يالمنحى التحليل

حمايديةأ.   

69تط  ق:   

    العالج النسقي
 أ. بوشراكي

69تط   ق:   

 
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

    02الفوج:                                                                                                                        علم النفس العيادي   الثالثة  السنة

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

علم النفس    
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

علم النفس 
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح  مد:  

 

 
العالجات ذات 
    المنحى التحليلي

حمايديةأ.     

68تط ق:   

العالجات ذات 
يالمنحى التحليل  

حمايدية عليأ.   

10مح      مد:  

العالجات ذات 
يالمنحى التحليل  

 حمايدية عليأ. 

10مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

العالج ذو المنحى 
 االنساني

عليوة سميةأ.   

70تط ق:   

 العالجات السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

70تط ق:   

 المخدرات والمجتمع  
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مح    مد:  

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 العالج النسقي   
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

العالجات   
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 فرنسية     
 أ. قراب

46تط    ق:  

    العالج النسقي 
 أ. بوشراكي

68تط ق:   

  
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

30الفوج:                                                                                                                     علم النفس العيادي   الثالثةالسنة   

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

علم النفس    
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

علم النفس 
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح  مد:  

 

 
العالجات ذات  

يالمنحى التحليل  
حمايدية عليأ.   

10مح      مد:  

العالجات ذات 
يالمنحى التحليل  

 حمايدية عليأ. 

10مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

ة السلوكي العالجات 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

69تط  ق:   

العالج ذو المنحى 
 االنساني

عليوة سميةأ.   

69تط   ق:   

 المخدرات والمجتمع  
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مح    مد:  

ذو المنحى العالج 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 العالج النسقي   
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

العالجات   
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

حبيبةلعوامن أ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

العالجات ذات      
  المنحى التحليلي    

فاسي آمالأ.   

 تط    ق: 66

      العالج النسقي
 أ. بوشراكي

66تط  ق:   

 فرنسية
 أ. قراب
66تط    ق:  

  
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

40الفوج:                                                                                                                     علم النفس العيادي    الثالثةالسنة   

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

علم النفس    
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

علم النفس 
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح  مد:  

 

 
العالجات ذات  

يالمنحى التحليل  
حمايدية عليأ.   

10مح      مد:  

ذات  العالجات
يالمنحى التحليل  

 حمايدية عليأ. 

10مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

68تط   ق:   

 فرنسية
 أ. قراب

68تط    ق:  

 

العالج ذو المنحى  
 االنساني

عليوة سميةأ.   

68تط   ق:   

 المخدرات والمجتمع 
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   
10مح    مد:  

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   
10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 العالج النسقي   
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

العالجات   
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

العالجات ذات     
  يالمنحى التحليل

مزوار ياسمينةأ.   

69تط   ق:   

 العالج النسقي       
 أ. بوشراكي

69تط   ق:   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

50الفوج:                                                                                                                           علم النفس العيادي الثالثةالسنة   

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

علم النفس    
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

علم النفس 
 األدوية

  آمالفاسي أ. 

02مح  مد:  

 

 
العالجات ذات  

يالمنحى التحليل  
حمايدية عليأ.   

10مح      مد:  

العالجات ذات 
يالمنحى التحليل  

 حمايدية عليأ. 

10مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

 فرنسية  
 أ. قراب

81تط    ق:  

 المخدرات والمجتمع  
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

لعزازقة حمزة  أ. 

01مح   مد   

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مح    مد:  

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   

10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

العالج ذو المنحى   
 االنساني

        عليوة سميةأ. 
69تط   ق:   

 

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

ة العالجات السلوكي 
          والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

69تط   ق:   

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

    العالج النسقي    
 أ. بوشراكي

86تط   ق:   

العالجات ذات  
 المنحى التحليلي

فاسي آمالأ.   

57تط   ق:   

   
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

60الفوج:                                                                                                                        علم النفس العيادي   الثالثةالسنة   

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

علم النفس    
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

علم النفس 
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح  مد:  

 

 
العالجات ذات  

يالمنحى التحليل  
حمايدية عليأ.   

10مح      مد:  

ذات  العالجات
يالمنحى التحليل  

 حمايدية عليأ. 

10مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

 المخدرات والمجتمع     
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   
10مح    مد:  

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةمجبر بديعآيت أ.   
10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

العالج ذو  
 المنحى االنساني

عليوة سميةأ.   

71تط    ق:   

 العالج النسقي 
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

العالجات   
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

 العالجات
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 فرنسية 
بلحوسينأ.   

70تط    ق:  

 

 العالجات السلوكية
 والمعرفية
 أ. فاسي

70تط   ق:   

العالج النسقي    
بوشراكيأ.     

70تط   ق:   

العالجات ذات  
المنحى التحليلي      

مزوار أ.   

68تط    ق:   

    
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

70الفوج:                                                                                                                 علم النفس العيادي          الثالثةالسنة   

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

علم النفس    
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

علم النفس 
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح  مد:  

العالج ذو المنحى 
 االنساني
 حمايدية

68تط   ق:   

العالجات ذات  
يالمنحى التحليل  

حمايدية عليأ.   

10مح      مد:  

العالجات ذات 
يالمنحى التحليل  

 حمايدية عليأ. 

10مح      مد:  

 
 األحــــــــد

 

 المخدرات والمجتمع     
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   
10مح    مد:  

العالج ذو المنحى 
 االنساني

ةآيت مجبر بديعأ.   
10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

النسقيالعالج      
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

 العالج النسقي
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

العالجات   
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

        العالج النسقي  
ساعد هاللأ.   

96تط   ق:   

العالجات 
السلوكية 
 والمعرفية

أ. فاسي    

69ق:   تط  

 فرنسية
بلحوسينأ.   

64تط    ق:  

 

العالجات ذات  
    المنحى التحليلي

مزوارأ.    

70تط    ق:     

   
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

80الفوج:                                                                                                                 علم النفس العيادي          الثالثةالسنة   

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

العالج ذو المنحى   
 االنساني
 حمايدية

68تط   ق:   

علم النفس 
 األدوية

  فاسي آمالأ. 

02مح   مد:  

ةعلم النفس األدوي  
مح   فاسي آمالأ. 

02مد:   

 

 
العالجات ذات  

 المنحى التحليلي
عليحمايدية أ.   

10مح      مد:  

العالجات ذات 
 المنحى التحليلي

 مح حمايدية عليأ. 

10مد:       

 
 األحــــــــد

 

 المخدرات والمجتمع     
 أ. لعزازقة حمزة  

01مح   مد   

 

المخدرات 
 والمجتمع

أ. لعزازقة حمزة 

01مح   مد    

العالج ذو المنحى 
 االنساني

آيت مجبر بديعةأ.   

10مح    مد:  

ذو المنحى العالج 
 االنساني

آيت مجبر بديعةأ.   

10مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 العالج النسقي   
  أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:   

 العالج النسقي
   أموليلي حميدأ. 

80مح    مد:  

ة العالجات السلوكي  
 والمعرفية

لعوامن حبيبةأ.   

08مح   مد:  

ة العالجات السلوكي
 والمعرفية

حبيبةلعوامن أ.   

08مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

  العالج النسقي 
سعد هاللأ.   

66تط   ق:   

 فرنسية
نيسوبلحأ.   

66تطق:   

العالجات ذات 
  يالمنحى التحليل

مزوارأ.   

66تطق:   

ة العالجات السلوكي
 والمعرفية

فاسيأ.   

66تط   ق:   

     
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



2دباغين سطيفمين محمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

   01الفوج: الثالثة   علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                  السنة  

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

 
علم النفس 
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

96تط    ق:   

     تحليل الفرد
كفان سليمأ.   

69تط  ق:   

تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. خلفة

69تط    ق:   

تسيير الموارد 
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

د تسيير الموار
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

 لغة أجنبية 
 أ. مزلوق

66تط   ق:   

 تحليل الفرد
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 تحليل الفرد
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 
 األحــــــــد

 

ية الصحة النفس    
 والعمل

اعلطي صوفيأ.   

70تط   ق:   

مخاطر تعاطي 
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مح    مد:  

مخاطر تعاطي 
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مح    مد:  

يعلم النفس التسويق  
عيساوي فلةأ.   

02مد:   مح   

علم النفس 
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

02مد:  مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا
 أ. عسلي

   56تط    ق:

 األرغونوميا
سمرة أ. عسلي  

80مد:    مح   

 األرغونوميا
سمرة أ. عسلي  

80مد:      مح  

  
 

 

ملالصحة النفسية والع  
علطي صوفياأ.   

80مد:      مح  

ة الصحة النفسي
 والعمل

علطي صوفياأ.   

80مد:     مح  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

      
 

لخميــــسا     

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  السنة الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                            الفوج: 02 

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

 

 تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. خلفة

67تط  ق:  

       تحليل الفرد
كفان سليمأ.    

67تط  ق:   

تسيير الموارد 
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

د تسيير الموار
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

 لغة أجنبية
 أ. مزلوق

69تط   ق:   

 تحليل الفرد 
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 تحليل الفرد
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 
 األحــــــــد

 

ة الصحة النفسي   
 والعمل

علطي صوفياأ.   

64تط  ق:   

علم النفس 
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

46تط    ق:   

مخاطر تعاطي 
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مد:  مح    

مخاطر تعاطي 
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مح    مد:  

يعلم النفس التسويق  
عيساوي فلةأ.   

02مد:   مح   

علم النفس 
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

02مد:  مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا 
 أ. عسلي

80مد:    مح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

80مد:      مح  

  
 

 

ملالصحة النفسية والع  
علطي صوفياأ.   

80مد:      مح  

ة الصحة النفسي
 والعمل

علطي صوفياأ.   

80مد:     مح  

 األرغونوميا
خالفأ.   

   57تط  ق: 

  
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

      
 

لخميــــسا     

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

30الفوج: الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                    السنة    

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

 

 لغة أجنبية 
 أ. مزلوق

66تط   ق:   

علم النفس 
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

66تط  ق:   

تسيير الموارد 
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

د تسيير الموار
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

 تحليل الفرد 
      كفان سليمأ. 

64تط   ق:    

 تحليل الفرد
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 تحليل الفرد
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 
 األحــــــــد

 

ة الصحة النفسي  
 والعمل

اعلطي صوفيأ.   

67تط   ق:   

تسيير الموارد 
 البشرية

خرموشأ.   

76تط   ق:   

مخاطر تعاطي  
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مح    مد:  

مخاطر تعاطي 
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مح    مد:  

يعلم النفس التسويق  
عيساوي فلةأ.   

02مد:   مح   

علم النفس 
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

02مد:  مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا 
 أ. عسلي

80مد:    مح   

 األرغونوميا
سمراء أ. عسلي  

80مد:      مح  

 األرغونوميا
 أ. عسلي

   70تط  ق: 

 
 

 

ملوالعالصحة النفسية   
علطي صوفياأ.   

80مد:      مح  

ة الصحة النفسي
 والعمل

علطي صوفياأ.   

80مد:     مح  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

 

      
 

لخميــــسا     

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

40الفوج: الثالثة  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية                                                 السنة    

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

 

علم النفس  
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

62تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. مزلوق

62تط  ق:   

د تسيير الموار
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

تسيير الموارد 
 البشرية

خلفة سارةأ.   

10مد:   مح   

 تحليل الفرد
           كفان سليمأ. 

65تط   ق:   

 تحليل الفرد 
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 تحليل الفرد
كفان سليمأ.   

20مد    مح   

 
 األحــــــــد

 

ة الصحة النفسي 
 والعمل

اعلطي صوفيأ.   

54تط   ق:   

تسيير الموارد 
 البشرية

خرموشأ.   

54تط  ق:   

مخاطر تعاطي   
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مح    مد:  
 

مخاطر تعاطي 
 المخدرات

خلفة سارةأ.   

20مح    مد:  

 

يعلم النفس التسويق  
عيساوي فلةأ.   

02مد:   مح   

علم النفس 
 التسويقي

عيساوي فلةأ.   

02مد:  مح   

 
 االثنــــــين

 

 األرغونوميا 
 أ. عسلي

80مد:    مح   

 األرغونوميا
 أ. عسلي

80مد:      مح  

 األرغونوميا  
 أ. عسلي

66تط  ق:   

ملوالعالصحة النفسية   
علطي صوفياأ.   

80مد:      مح  

ة الصحة النفسي
 والعمل

علطي صوفياأ.   

80مد:     مح  

   
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

01الفوج:                                                                                       أرطوفونيا     الثالثةالسنة   

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

 المكتوبة
 أ. لعوامن حمودي

80مح   مد:  

اضطرابات اللغة 
 المكتوبة

 أ. لعوامن حمودي

80مح   مد:  

 مخاطر المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

 اضطرابات اللغة
 المكتوبة

أ. قيرواني        

26تط   ق:     

 
 

 

مخاطر 
 المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

النفس علم 
يالعصبي العياد  

غجاتيأ.   

06تط    ق:   

   
 السبــــت

 

ي علم النفي المرض  
 للتواصل
 أ. حمودي

54تط  ق:   

علم النفس    
 المعرفي

ذيبأ.   

69تط    ق:   

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح  

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

   الحالةدراسة      
ذيبأ.   

80مد:      مح  

 دراسة الحالة
ذيبأ.   

80مد:      مح  

ي علم النفي المرض
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   
80مح     مد:  

 علم النفي المرضي
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   
80مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية    
 أ. بزيح

70تط    ق:  

علم النفس 
 يالعصبي العياد

 أ. بزيح
50مد:     مح  

 علم النفس العصبي  
 العيادي
 أ. بزيح

60مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  20الفوج:                                                                                                                 أرطوفونيا  الثالثةالسنة 

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

 المكتوبة
 أ. لعوامن حمودي

80مح   مد:  

اضطرابات اللغة 
 المكتوبة

 أ. لعوامن حمود

80مح   مد:  

 مخاطر المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

 اضطرابات اللغة 
 المكتوبة

أ. قيرواني        

06تط   ق:      

 مخاطر المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

ي علم النفس العصب 
 العيادي

غجاتيأ.   

46تط  ق:   

  
 السبــــت

 

علم النفي  
المرضي 
 للتواصل
 أ. حمودي

56تط  ق:   

علم النفس 
 المعرفي

ذيبأ.   

56تط   ق:   

    
 

 

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح  

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

    دراسة الحالة     
ذيبأ.   

80مد:      مح  

 دراسة الحالة
ذيبأ.   

80مد:      مح  

ي علم النفي المرض
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   

80مح     مد:  

 علم النفي المرضي
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   

80مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية  
 أ. بزيح

86تط    ق:   

بي علم النفس العص  
أ. بزيح العيادي  

50مد:     مح  

 علم النفس العصبي  
 العيادي

بزيحأ.   

60مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  30الفوج:                                                                                        أرطوفونيا   الثالثةالسنة 

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

 المكتوبة
أ. لعوامن 

 حمودي

80مح   مد:  

اضطرابات 
المكتوبةاللغة   

أ. لعوامن 
 حمودي

80مح   مد:  

مخاطر 
 المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

 علم النفس العصبي 
 العيادي

غجاتيأ.   

76تط   ق:   

مخاطر 
 المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

اضطرابات 
ةالمكتوباللغة   

أ. قيرواني      

65تط   ق:      

   
 السبــــت

 

يعلم النفس المعرف     
ذيبأ.   

70تط  ق:   

 المرضيعلم النفي 
 للتواصل
 أ. حمودي

70تط  ق:   

يعلم النفس المعرف    
خالدأ.   

80مد:      مح  

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

   دراسة الحالة     
ذيبأ.   

80مد:      مح  

 دراسة الحالة
ذيبأ.   

80مد:      مح  

ي علم النفي المرض
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   

80مد: مح      

 علم النفي المرضي
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   

80مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية   
 أ. بزيح

65تط    ق:   

علم النفس  
 يالعصبي العياد

 أ. بزيح
50مد:     مح  

 علم النفس العصبي  
 العيادي
 أ. بزيح

60مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  40الفوج:                                                                                        أرطوفونيا   الثالثةالسنة 

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

 المكتوبة
 أ. لعوامن حمودي

80مح   مد:  

اضطرابات اللغة 
 المكتوبة

 أ. لعوامن حمود

80مح   مد:  

 مخاطر المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

 مخاطر المخدرات  
قيروانيأ.   

80مح   مد:  

اضطرابات اللغة  
 المكتوبة

    قيرواني زهيةأ. 

66تط  ق:         

ي علم النفس العصب
 العيادي

غجاتيأ.   

66تط  ق:   

 
 السبــــت

 

علم النفس     
 المعرفي

ذيبأ.   

56تط  ق:   

علم النفي المرضي 
 للتواصل
 أ. حمودي

76تط  ق:   

يعلم النفس المعرف   
خالدأ.   

80مد:      مح  

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

ذيبأ.    دراسة الحالة       

80مد:      مح  
 دراسة الحالة

ذيبأ.   

80مد:      مح  

ي علم النفي المرض
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   
80مح     مد:  

 علم النفي المرضي
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   
80مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

ياديعلم النفس العصبي الع       
 أ. بزيح

50مد:     مح  

 لغة أجنبية 
 أ. بزيح

36تط    ق:   

 علم النفس العصبي
 العيادي
 أ. بزيح

60مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  50الفوج:                                                                                                   أرطوفونيا     الثالثةالسنة 

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

 المكتوبة
أ. لعوامن 

 حمودي

80مح   مد:  

اضطرابات 
المكتوبةاللغة   

أ. لعوامن 
 حمودي

80مح   مد:  

 مخاطر المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

ي علم النفس العصب
 العيادي

غجاتيأ.   

59تط ق:   

 
 

 

 مخاطر المخدرات
 أ. قيرواني

80مح   مد:  

 اضطرابات اللغة
 المكتوبة
 زهية أ. قيرواني

75تط  ق:       

   
 السبــــت

 

ي علم النفي المرض   
 للتواصل
 أ. حمودي

68تط  ق:   

يعلم النفس المعرف   
            ذيبأ. 

70تط  ق:   

 
 

 

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح  

يعلم النفس المعرف  
خالدأ.   

80مد:      مح   

 
 األحــــــــد

 

      دراسة الحالة     
ذيبأ.   

80مد:      مح  

 دراسة الحالة
ذيبأ.   

80مد:      مح  

ي علم النفي المرض
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   

80مح     مد:  

 علم النفي المرضي
 للتواصل

لعوامن حموديأ.   

80مح     مد:  

 
 االثنــــــين

 

 يعلم النفس العصب     
 العيادي
 أ. بزيح

50مد:     مح  

 لغة أجنبية
 أ. بزيح

58تط    ق:   

 علم النفس العصبي 
 العيادي
 أ. بزيح

60مد:     مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

   01الفوج:                                                                                               توجيه وإرشاد      الثالثةالسنة 

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

  ويالتقويم الترب
 أ. دعيدش

05د م  مح  

  يالتقويم التربو
 أ. دعيدش

05د م   مح  

الفروق الفردية 
توتربية االختيارا  

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

الفروق الفردية   
توتربية االختيارا  

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

  ويالتقويم الترب
 أ. دعيدش

64ق: تط     

 السبــــت  

النظام التربوي    
 الجزائري

 أ. بن عمارة

50مد:   مح  

النظام التربوي 
 الجزائري

 أ. بن عمارة

50مد:   مح  

  لمصعوبات التع 
 أ. حربوش

70تط   ق:   

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:    مح  

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

 المخدراتمخاطر    
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

 مخاطر المخدرات
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

ة الفروق الفردي 
وتربية 

 االختيارات
 أ.ذبيحي لحسن

67تط   ق:       

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

يةالتربية البيئ  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

ةالبيئي التربية  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:     مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه

     بن عمارة  أ. 

71تط   ق:   

 لغة أجنبية
قادم هناءأ.   

17ق:تط      

    
لخميــــسا  

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

20الفوج:                                                                                                       توجيه وإرشاد  الثالثةالسنة   

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

  ويالتقويم الترب
 أ. دعيدش

05د م  مح  

  يالتقويم التربو
 أ. دعيدش

05د م   مح  

الفروق الفردية 
توتربية االختيارا  

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

  التقويم التربوي
قيطون حنانأ.   

64تط   ق:   

الفروق الفردية  
 وتربية االختيارات

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

 السبــــت   

  صعوبات التعلم  
 أ. حربوش

71تط    ق:   

النظام التربوي 
 الجزائري

 أ. بن عمارة

50مد:   مح  

النظام التربوي 
 الجزائري

 أ. بن عمارة

50مد:   مح  

  صعوبات التعلم  
 أ. حربوش

50مد:    مح  

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

 مخاطر المخدرات   
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

 مخاطر المخدرات
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

الفروق الفردية 
 وتربية االختيارات
     أ.ذبيحي لحسن 

67تط  ق:   

    
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

يةالبيئ التربية  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

ةالتربية البيئي  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:     مح  

مبادئ ونظريات  
 التوجيه

      بن عمارة  أ. 

07تط  ق:   

 لغة أجنبية
قادم هناءأ.   

07ق:.تط    

   
لخميــــسا  

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

30الفوج:                                                                                                توجيه وإرشاد    الثالثةالسنة   

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

  ويالتقويم الترب
 أ. دعيدش

05د م  مح  

  يالتقويم التربو
 أ. دعيدش

05د م   مح  

الفروق الفردية 
توتربية االختيارا  

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

الفروق الفردية  
اتاالختياروتربية   

  أ.ذبيحي لحسن  

64تط  ق:   

 الفروق الفردية
وتربية 

 االختيارات
ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

  ويالتقويم الترب 
 أ. دعيدش

67تط  ق:   

 السبــــت 

  مصعوبات التعل 
 أ. حربوش

71تط   ق:   

النظام التربوي  
 الجزائري

 أ. بن عمارة

50مد:   مح  

النظام التربوي 
 الجزائري

بن عمارةأ.   

50مد:   مح  

مبادئ ونظريات  
 التوجيه

 أ. بن عمارة

67تط  ق:   

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:    مح  

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

 مخاطر المخدرات   
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

 مخاطر المخدرات
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

     
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

يةالتربية البيئ  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

ةالتربية البيئي  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:     مح  

 لغة أجنبية
قادم هناءأ.   

70ق:.تط     

     
لخميــــسا  

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

40الفوج:                                                                                      توجيه وإرشاد          الثالثةالسنة   

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

  ويالتقويم الترب
 أ. دعيدش

05د م  مح  

  يالتقويم التربو
 أ. دعيدش

05د م   مح  

الفروق الفردية 
توتربية االختيارا  

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

الفردية الفروق 
 اتوتربية االختيار

     أ.ذبيحي لحسن 

65تط   ق:   

 التقويم التربوي
    قيطون حنانأ. 

56تط    ق:  

 الفروق الفردية
وتربية 

 االختيارات
ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

 السبــــت   

النظام التربوي    
 الجزائري

 أ. بن عمارة

50مد:   مح  

النظام التربوي 
 الجزائري

عمارةأ. بن   

50مد:   مح  

  مصعوبات التعل
 أ. مخنفر 

 تط    ق: 64

  صعوبات التعلم 
 أ. حربوش

50مد:    مح  

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

 مخاطر المخدرات   
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

 مخاطر المخدرات
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

     
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

يةالتربية البيئ  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

ةالتربية البيئي  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:     مح  

مبادئ ونظريات   
 التوجيه

. بن عمارةأ   

62تط   ق:   

 لغة أجنبية
قادم هناءأ.   

62ق: .تط    

  
لخميــــسا  

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

50الفوج:                                                                                              توجيه وإرشاد   الثالثةالسنة   

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

  يالتقويم التربو
 أ. دعيدش

05د م  مح  

  ويالترب التقويم
 أ. دعيدش

05د م   مح  

الفروق الفردية 
توتربية االختيارا  

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

الفروق الفردية  
 اتوتربية االختيار

   أ.ذبيحي لحسن 

66تط  ق:   

الفروق الفردية 
توتربية االختيارا  

ذبيحي لحسنأ.  

50مد:     مح  

   ويالتقويم الترب
قيطون حنانأ.   

61تط  ق:  

 السبــــت  

 مخاطر المخدرات   
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

 مخاطر المخدرات
مزوار ياسمينةأ.   

52:ق   مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه

 أ. بن عمارة

57تط    ق:   

  مصعوبات التعل
 أ. مخنفر

57تط    ق:   

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:    مح  

  صعوبات التعلم
 أ. حربوش

50مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

 مخاطر المخدرات       
لعزازقةأ.   

53:ق   مح  

 مخاطر المخدرات
لعزازقةأ.   

53:ق   مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

ةالتربية البيئي  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

يةالتربية البيئ  
نبيليأ.   

80مد:      مح  

ونظريات  مبادئ
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:    مح  

مبادئ ونظريات 
 التوجيه
 أ. مقدم

80مد:     مح  

 لغة أجنبية    
قادم هناءأ.   

67ق: .تط      

 
لخميــــسا  

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

   01الفوج:                                                                                         علم النفس التربوي  الثالثةالسنة 

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

 التربية البيئية 
سليماني ليلىأ.   

60مح     مد:  

يةالتربية البيئ  
لىسليماني ليأ.   

60مح     مد:  

يعلم النفس األسر  
فاسيأ.   

66تط   ق:   

 السبــــت     

 

النظام التربوي    
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

النظام التربوي 
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

 نظريات التعلم 
 أ. بن دعيمة

56تط  ق:   

 مخاطر المخدرات
بلعربي أ. 

        جموعي

06:مدمح      

 مخاطر المخدرات
بلعربي جموعيأ.  

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

 الموهبة والتفوق   
زرقانأ.   

26تط  ق:   

 لغة أجنبية
 أ. كعبش 

59تط  ق:  

 نظريات التعلم
بن دعيمة أ.  

60مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

يعلم النفس األسر      
بكارأ.   

80مد    مح  

يالنفس األسرعلم   
بكارأ.   

80مد     مح  

ةالمناهج التربوي  
نويوةأ.   

80مد:   مح  

ةالمناهج التربوي  
 أ. خنيش

56تط  ق:   

ةالمناهج التربوي  
نويوة صالحأ.   

80مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

20الفوج:                                                                                         علم النفس التربوي  الثالثةالسنة   

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

ةالتربية البيئي   
ىسليماني ليلأ.   

60مح     مد:  

ةالتربية البيئي  
ىسليماني ليلأ.   

60مح     مد:  

 علم النفس األسري 
عظيميأ.   

70تط  ق:   

 السبــــت    

 

النظام التربوي    
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

النظام التربوي 
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

 الموهبة والتفوق
زرقانأ.   

66تط  ق:   

 مخاطر المخدرات 
بلعربي أ. 

جموعي        

06:مدمح      

 مخاطر المخدرات
بلعربي جموعيأ.  

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية   
 أ. كعبش 

03تط  ق:  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

63تط  ق:   

 نظريات التعلم
بن دعيمة أ.  

60مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

ةالمناهج التربوي    
 أ. خنيش

56تط  ق:   

األسري علم النفس   
بكارأ.   

80مد    مح  

 علم النفس األسري
بكارأ.   

80مد     مح  

ةالمناهج التربوي  
نويوةأ.   

80مد:   مح  

ةالمناهج التربوي   
نويوةأ.   

80مد:   مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

30الفوج:                                                                                           علم النفس التربوي  الثالثةالسنة   

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

 التربية البيئية 
سليماني ليلىأ.   

60مح     مد:  

ةالتربية البيئي  
ىسليماني ليلأ.   

60مح     مد:  

علم النفس    
 األسري

عظيميأ.   

67تط    ق:   

 السبــــت  

 

النظام التربوي    
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

النظام التربوي 
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

16تط  ق:   

 الموهبة والتفوق
زرقانأ.   

16تط   ق:   

 مخاطر المخدرات
بلعربي أ. 

جموعي        

06:مدمح      

 مخاطر المخدرات
بلعربي جموعيأ.  

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية   
 أ. كعبش 

03تط    ق:  

التعلم نظريات   
 أ. بن دعيمة

60مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 المناهج التربوية   
 أ. خنيش

56تط   ق:   

 علم النفس األسري
بكارأ.   

80مد    مح  

يعلم النفس األسر  
بكارأ.   

80مد     مح  

ةالمناهج التربوي  
نويوةأ.   

80مد:   مح  

ةالمناهج التربوي   
نويوةأ.   

80مد:   مح  

 
لخميــــسا  

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

40الفوج:                                                                                           علم النفس التربوي   الثالثةالسنة   
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 التربية البيئية 
سليماني ليلىأ.   

60مح     مد:  

ةالتربية البيئي  
ىسليماني ليلأ.   

60مح     مد:  

 السبــــت      

 

النظام التربوي    
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

النظام التربوي 
 الجزائري

عظيمي مسعودةأ.   

60مح      مد:  

النفس األسريعلم   
أحميدأ.   

17تط    ق:  

ةالمناهج التربوي  
 أ. خنيش

71تط    ق:  

 مخاطر المخدرات
بلعربي أ. 

جموعي        

06:مدمح      

 مخاطر المخدرات
بلعربي جموعيأ.  

06:مدمح      

 
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية  
 أ. كعبش 

57تط  ق:   

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

75تط  ق:  

والتفوق الموهبة  
زرقانأ.   

75تط  ق:  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

60مد:       مح  

 نظريات التعلم
 أ. بن دعيمة

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:   مح  

 الموهبة والتفوق
زرقان ليلىأ.   

60مد:    مح  

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 علم النفس األسري    
بكارأ.   

80مد    مح  

 علم النفس األسري
بكارأ.   

80مد     مح  

ةالمناهج التربوي  
نويوةأ.   

80مد:   مح  

ةالمناهج التربوي   
نويوةأ.   

80مد:   مح  

 
لخميــــسا  

 

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

05. 04. 03. 02. 01ج: افواأل                                                  علم النفس العيادي   ماســــتر  لثانيةالسنة ا  

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

 األحــــــــد         

 الملتقيات  
 أ. تغليت
53مح     ق:  

 

 الملتقيات
 أ. تغليت
53مح     ق:  

 

 الملتقيات
 أ. تغليت
53مح     ق:  

 

     
 االثنــــــين

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

04. 03. 02. 01: فواجاأل                                                                                 السنة الثانية  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

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

 السبــــت
 األحــــــــد         

 االثنــــــين         

 الملتقيات 
 أ. بومعزة

06:مدمح       

 الملتقيات
 أ. بومعزة 

06:مدمح       

       
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

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

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

 الملتقيات     
 أ. يسعد
62مح     ق:  

     الملتقيات   
 أ. يسعد
62مح     ق:  

   
 األحــــــــد

 عمل شخصي     
 أ. لونيس 
62مح     ق:  

 

 عمل شخصي
 أ. لونيس
62مح     ق:  

 

 االثنــــــين  

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

02الفوج: السنة الثانية  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية   ماســــتر                                          

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

 الملتقيات     
 أ. يسعد

62مح     ق:  

      الملتقيات   
 أ. يسعد

62مح     ق:  

   
 األحــــــــد

 عمل شخصي     
 أ. لونيس 

62مح     ق:  

 

 عمل شخصي
 أ. لونيس

62مح     ق:  

 

 االثنــــــين  

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

03. 02. 01ج: افواألالسنة الثانية   علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                                         

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

 الملتقيات   
 أ. خرباش

52مح     ق:  

 

 الملتقيات
 أ. خرباش

52مح     ق:  

 

     
 األحــــــــد

 االثنــــــين         

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 

 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  



واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

01الفوج:                                                                                     ماســــتر   اإلرشاد والتوجيهالسنة الثانية    

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 - 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9 ياليـوم/ التوق   

 السبــــت         

 الملتقيات     
 أ. قماز
36مح     ق:  

 الملتقيات
 أ. قماز 
36مح     ق:  

   
 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

02الفوج:                                                                        ماســــتر   اإلرشاد والتوجيهالسنة الثانية    

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 - 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9 ياليـوم/ التوق   

 السبــــت         

 الملتقيات     
 أ. قماز
63مح     ق:  

 الملتقيات
 أ. قماز 
63مح     ق:  

   
 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 

2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                       

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

10الفوج:                         السنة الثانية األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية   ماســــتر                                      

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 - 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ---- 9 ياليـوم/ التوق   

 السبــــت         

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
 أ. بوعبدهللا

66مح     ق:  

 الملتقيات
 أ. بوعبدهللا 

66مح     ق:  

   
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 


