
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

01فوج: لا                                                                                                 علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

ظيم التنعلم النفس 
 والعمل

شيحيأ.   

71تط     ق:   

علم النفس   
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

علم النفس 
المرضيا  

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

النفس  علم
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

 لغة أجنبية   
 أ. لعوج 

71تط     ق:  

يالمرضعلم النفس   
بومعزة         أ. 

71تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

بوجرادةأ.   

06:مدمح       

التكنولوجية االتص    
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

يعلم النفس المدرس   
 أ. بن غانم

71تط     ق:  

وق علم النفس والفر
 الفردية

مخيبر فايزةأ.   

71تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

 منهجية 
بن غذفةأ.   

66تط     ق:  

 بناء اإلختبارات
بلقيدومأ.   

66تط     ق:  

لعمل علم النفس ا  
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح    

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20فوج: لا                                                                                                      علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

ظيم التنعلم النفس  
 والعمل

شيحيأ.   

71تط     ق:  

علم النفس  
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

علم النفس 
المرضيا  

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

 لغة أجنبية  
 أ. لعوج 

07تط     ق:  

المرضيعلم النفس   
بومعزةأ.   

07تط     ق:  

  
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

بوجرادةأ.   

06:مدمح       

التكنولوجية االتص    
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

يعلم النفس المدرس  
 أ. بن غانم

70ق:    تط   

 علم النفس والفروق
 الفردية

مخيبر فايزةأ.   

70تط     ق:  

 الثـــــالثاء 

 

 بناء اإلختبارات 
بلقيدومأ.   

64تط     ق:  

 منهجية
بن غذفةأ.   

64تط     ق:  

لعمل علم النفس ا  
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

وتقنيات منهجية 
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

30فوج: لا                                                                                                            علم النفسالسنة الثانية    

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

النفس  علم
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس   
لالتنظيم والعم  

شيحيأ.   

70تط     ق:  

علم النفس 
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

علم النفس 
المرضيا  

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

 لغة أجنبية 
 أ. لعوج 

71تط     ق:  

يالمرضعلم النفس   
بومعزةأ.   

71تط     ق:  

 منهجية
عطويأ.   

75تط     ق:  

  
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

بوجرادةأ.   

06:مدمح       

التكنولوجية االتص    
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

وق علم النفس والفر
 الفردية

 أ. حجاب

71تط     ق:  

علم النفس  
 المدرسي
 أ. بن غانم

07تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

 بناء اإلختبارات   
بلقيدومأ.   

65تط     ق:  

لعمل علم النفس ا 
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

غذفةأ.بن   

30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

40فوج: لا                                                                                                    علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس    
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

علم النفس 
المرضيا  

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مد: مح       

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المرضي
 أ.حافري

71تط     ق:  

 بناء اإلختبارات
بن نويوةأ.   

75تط     ق:  

يم التنظعلم النفس 
 والعمل            

شيحيأ.   

75تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

علم النفس  
 المدرسي

وسطانيأ.   

71تط     ق:  

تكنولوجية 
 االتصال

بوجرادةأ.   

06:مدمح       

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

17تط     ق:  

 لغة أجنبية
  جنيديأ. 

71تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

 الثـــــالثاء   

 

 منهجية    
  بن غذفةأ. 

64تط     ق:  

لعمل النفس اعلم 
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

50فوج: لا                                                                                               علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
 والفروق الفردية

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس    
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

علم النفس 
المرضيا  

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

يم التنظعلم النفس  
 والعمل

شيحيأ.   

68تط     ق:  

وق علم النفس والفر
 الفردية

زبيريأ.   

69تط     ق:  

 منهجية
 أ.زيد

69تط     ق:  

 بناء اإلختبارات
 أ. بن نويوة

69تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

تكنولوجية   
 االتصال

  بوجرادةأ.  

06:مدمح       

علم النفس  
المدرسي       

 أ. بن غالم

86ق:تط       

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

 لغة أجنبية
  جنيديأ. 

69تط     ق:  

المرضيعلم النفس   
 أ. جنيدي

69تط     ق:  

 الثـــــالثاء 

 

لعمل علم النفس ا     
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   

30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة

30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

  06الفوج:                                                                                                  علم النفسالسنة الثانية  

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

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

النفس علم 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس    
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

المرضيعلم النفس ا  
بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مد:     مح    

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

....أ.   

68تط     ق:  

يالمرضعلم النفس   
حافريأ.   

68تط     ق:  

 منهجية
زيدأ.   

68 تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية 
جنيديأ.   

70تط     ق:   

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

06:مدمح       

علم النفس 
 المدرسي

بن غالمأ.   

68تط     ق:  

التكنولوجية االتص   
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

 بناء اإلختبارات 
 أ. بن نويوة

68تط     ق:  

ظيم التنعلم النفس 
 والعمل
 أ.شيحي

68تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

لعمل علم النفس ا     
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

70الفوج:                                                                                                علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس    
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

المرضيعلم النفس ا  
بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

وق علم النفس والفر 
 الفردية

....أ.   

57تط     ق:  

 علم النفس المدرسي
وسطانيأ.   

57تط     ق:  

يالمرضعلم النفس   
حافريأ.   

57تط     ق:  

 منهجية
زيدأ.   

57تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

التكنولوجية االتص    
  بوجرادةأ.  

06:مدمح       

 لغة أجنبية
جنيديأ.   

76تط     ق:   

 بناء اإلختبارات
 أ. بن نويوة

67تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

يم التنظعلم النفس  
 والعمل
 أ.خالف

67تط     ق:  

 الثـــــالثاء 

 

 منهجية   
بن غذفةأ.   

68تط     ق:  

لعمل علم النفس ا 
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

لعمل اعلم النفس 
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

80الفوج:                                                                                                       علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

ظيم التنعلم النفس   
 والعمل

 أ.سيدي صالح

68تط     ق:  

علم النفس 
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

المرضيالنفس اعلم   
بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

67تط     ق:  

المرضيعلم النفس    
حافريأ.   

67تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 منهجية 
 أ.العياشي

67تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

06:مدمح       

 لغة أجنبية
 أ. شنيتي

66تط     ق:   

التكنولوجية االتص   
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

وق علم النفس والفر 
 الفردية

حجابأ.   

66تط     ق:  

 بناء اإلختبارات
 أ. بن نويوة

66تط     ق:  

 الثـــــالثاء

 

لعمل علم النفس ا     
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

وتقنيات منهجية 
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

90الفوج:                                                                                                        علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس    
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

المرضيعلم النفس ا  
بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

وق علم النفس والفر 
 الفردية
 أ. فني

66تط     ق:  

م التنظيعلم النفس 
 والعمل
 أ. بالة

66تط     ق:  

اإلختباراتبناء   
 أ. بن نويوة

73 تط     ق:  

علم النفس 
 المرضي

حافريأ.   

66تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

66تط     ق:  

 منهجية
 أ.بلخير

66تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

06:مدمح       

 لغة أجنبية 
 أ. شنيتي

70ق:    تط    

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

 الثـــــالثاء   

 

لعمل علم النفس ا     
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

10الفوج:                                                                                             علم النفسالسنة الثانية    

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

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس 
ةوالفروق الفردي  

 أ. حجاب

30مد:      مح   

علم النفس    
 المرضي

بومعزةأ.   

30مد:    مح   

المرضيعلم النفس ا  
بومعزةأ.   

30مد:    مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 بناء اإلختبارات
 أ. طباع

06مد:     مح   

 
 األحــــــــد

 

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح       مد:  

علم النفس 
 االجتماعي

عالونةأ.   

30مح      مد:  

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

علم النفس 
 المدرسي

وسطانيأ.   

30مد:     مح   

يم التنظعلم النفس  
 والعمل
 أ. بالة

65تط     ق:  

 علم النفس والفروق
 الفردية
 أ. فني

65تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية
جنيديأ.   

65تط     ق:   

علم النفس 
 المرضي

شوادرةأ.   

65تط     ق:  

التكنولوجية االتص  
  بوجرادةأ.  

06:مدمح       

 منهجية
 أ.بلخير

65تط     ق:  

التكنولوجية االتص   
  بوجرادةأ.  

05:مدمح       

      بناء اإلختبارات
 أ. بن نويوة

65تط     ق:  

يعلم النفس المدرس  
وسطانيأ.   

65تط     ق:  

 الثـــــالثاء 

 

لعمل علم النفس ا     
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

لعمل علم النفس ا
 والتنظيم

عسليأ.   
30مد:    مح   

منهجية وتقنيات 
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح    

 منهجية وتقنيات
 البحث

 أ.بن غذفة
30مد:      مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

01الفوج:                                                                                                                علوم التربيةالسنة الثانية    

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

 السبــــت         

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

 التربية العالجية
 والتعليم المكيف

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

التربية العالجية 
 والتعليم المكيف

بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:      مح   

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:     مح   

ويعلم النفس الترب  
معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

 لغة أجنبية 
 أ. كعبش
61تط    ق:   

ة   التربية المقارن 
حموش سليمأ.   

61تط     ق:   

  
 االثنــــــين

 

منهجية البحث   
التربوي            

بوكرطوطةأ.   

64تط     ق:   

التربية العالجية 
 والتعليم المكيف

حموش سليمأ.   

64تط     ق:   

د التوجيه واإلرشا  
           التربوي

أ. زرقان     

 تط     ق: 64  

 الثـــــالثاء  

 

 ي  علم النفس التربو
وداعيأ.   

 تط     ق: 63

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

قنيفيأ.   

63تط     ق:   

 القياس التربوي
بوجرادةأ.   

63تط     ق:   

التوجيه واإلرشاد 
 التربوي

طوبال أ.  

10مد:       مح   

التوجيه واإلرشاد 
 التربوي

طوبال  أ.  

10مد:       مح   

 القياس التربوي  
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

02الفوج:                                                                                                            علوم التربيةالسنة الثانية    

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

 السبــــت         

 
اإلدارة والتخطيط 

 التربوي
           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

ة التربية العالجي
 والتعليم المكيف

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

عليم والتالتربية العالجية 
 المكيف

بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:      مح   

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

 ويعلم النفس الترب
سالمأ.     

46تط     ق:   

   ةالتربية المقارن 
         أ. عزيز  

46ق:     

 لغة أجنبية
 أ. كعبش
46تط    ق:   

  
 االثنــــــين

 

ية التربية العالج  
فوالتعليم المكي  

حموش سليمأ.   

36تط     ق:   

  منهجية البحث التربوي
بوكرطوطةأ.   

36تط     ق:   

د التوجيه واإلرشا   
          التربوي
 أ. زرقان

 تط     ق: 64

 الثـــــالثاء 

 

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

قنيفيأ.   

65تط     ق:   

 القياس التربوي
ساريأ.   

65تط     ق:   

التوجيه واإلرشاد  
 التربوي

طوبال أ.  

10مد:       مح   

التوجيه واإلرشاد 
 التربوي

طوبال  أ.  

10مد:       مح   

 القياس التربوي  
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

30الفوج: علوم التربية                                                                                                       السنة الثانية    

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

 السبــــت         

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

ة التربية العالجي
 والتعليم المكيف

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

 عليمالتربية العالجية والت
 المكيف

بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

   
 األحــــــــد

 

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:      مح   

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

ة  التربية المقارن 
 أ. عزيز

36تط     ق:   

 لغة أجنبية
 أ. كعبش
36تط    ق:   

علم النفس 
التربوي        

سالم هدىأ.   

36تط     ق:   

د التوجيه واإلرشا
          التربوي
 أ. زرقان

36تط     ق:   

 
 االثنــــــين

 

منهجية البحث     
التربوي          

 أ. شايب

69تط     ق:   

ية التربية العالج
فوالتعليم المكي  

بدادرةأ.   

69تط     ق:   

 الثـــــالثاء   

 

 القياس التربوي
بوجرادةأ.   

66تط     ق:   

 اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

قنيفيأ.   

76تط     ق:   

التوجيه واإلرشاد 
 التربوي

طوبال أ.  

10مد:       مح   

د التوجيه واإلرشا
 التربوي

طوبال  أ.  

10مد:       مح   

ويالقياس الترب    
خرموشأ.   

10مد:    مح   

 القياس التربوي
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

40الفوج: علوم التربية                                                                                                    السنة الثانية    
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 السبــــت         

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

ة التربية العالجي
 والتعليم المكيف

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

 عليمالتربية العالجية والت
 المكيف

بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

 اإلدارة والتخطيط
 التربوي

 أ. شوادرة

76تط     ق:   

ويالقياس الترب  
طباعأ.   

67تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:      مح   

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

     التربية المقارنة
 أ. عزيز

26تط     ق:   

د التوجيه واإلرشا  
         التربوي 
 أ. زرقان

26تط     ق:   

علم النفس 
        التربوي

سالم هدىأ.   

26تط     ق:   

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية  
شنيتيأ.   

62تط    ق:   

منهجية البحث   
التربوي         

أ. شايب   

36تط     ق:   

ية التربية العالج
فوالتعليم المكي  

بدادرةأ.   

36تط     ق:   

 الثـــــالثاء  

 

التوجيه واإلرشاد    
 التربوي

طوبال أ.  

10مد:       مح   

واإلرشاد التوجيه 
 التربوي

طوبال  أ.  

10مد:       مح   

 القياس التربوي  
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

50الفوج: علوم التربية                                                                                                   السنة الثانية    

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

 السبــــت         

والتخطيط اإلدارة 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

           باشيوةأ. 

10مد:       مح   

ة التربية العالجي
 والتعليم المكيف

بلماضيأ.   

10مد:    مح   

التربية العالجية 
 والتعليم المكيف

بلماضيأ.   

60مد:    مح   

منهجية البحث  
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

منهجية البحث 
 التربوي

خلوة أ.  

10مد:    مح   

 القياس التربوي
طباعأ.   

66تط     ق:   

اإلدارة 
والتخطيط 

 التربوي
 أ. شوادرة

66تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:      مح   

 التربية المقارنة
عزيزأ.   

10مد:     مح   

علم النفس 
 التربوي

معارشةأ.   

10مد:   مح   

 علم النفس التربوي
معارشةأ.   

10مد:   مح   

منهجية البحث    
التربوي          

 أ. شايب

68تط     ق:   

علم النفس 
        التربوي

رقوبأ.   

68تط     ق:   

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية 
شنيتيأ.   

26تط    ق:   

   

 
د التوجيه واإلرشا

          التربوي
 أ. زرقان

26تط     ق:   

     التربية المقارنة
     رقوب جهيدةأ. 

62تط     ق:    

ية التربية العالج
فوالتعليم المكي  

          بدادرةأ. 

62تط     ق:    

 الثـــــالثاء 

 

التوجيه واإلرشاد    
 التربوي

طوبال أ.  

10مد:       مح   

التوجيه واإلرشاد 
 التربوي

طوبال  أ.  

10مد:       مح   

 القياس التربوي  
خرموشأ.   

10مد:    مح   

ويالقياس الترب  
خرموشأ.   

10مد:  مح   

 األربــــعاء

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

01الفوج:                                                                                                                    أرطــــوفــونـياالسنة الثانية    

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

اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

40مد:     مح   

اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

40مد:     مح   

علم النفس 
 اللغوي

 أ. لعوامن حموي

40مد:    مح   

 لغة متخصصة  
 أ. لعزازقة

71تط   ق:   

 الفنولوجيا 
داوديأ.   

65 تط   ق:  

  
 األحــــــــد

 

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

04مح      مد:  

تش.فيزيو.ج 
 العصبي

بزيحأ.   

04مح       مد:  

 منهجية البحث
 أ. خالد

04مح      مد:  

 منهجية البحث
 أ. خالد

04مح     مد:  

      
 االثنــــــين

 

 الفنولوجيا 
جنونأ.   

04:مدمح      

 الفنولوجيا
جنونأ.   

04:مدمح     

 القياس السمعي
 أ. عقيدة

04مح     مد:  

 القياس السمعي
 أ.عقيدة

04مح     مد:  

اللغويعلم النفس    
 أ. لعوامن حموي

40مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج تنفس  
 أ. بوفاسة

40مد:     مح  

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

 أ. بوفاسة

40مد:     مح  

 الثـــــالثاء

تش.فيزيو.ج   
 العصبي

أ.زعزاعي         

71تط     ق:   

اإلختبارات 
   األرطوفونية   

 أ. عبد الصمد

71تط     ق:   

 القياس السمعي
أ.سعيد جعط      

71تط     ق:   

ي  علم النفس اللغو 
 أ. قيرواني

71تط     ق:   

   ي تش.فيزيو.ج تنفس
 أ. بوفاسة

71تط     ق:   

منهجية البحث 
التربوي           

أ. ذيب   

71تط     ق:   

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20الفوج: أرطــــوفــونـيا                                                                                                      السنة الثانية    

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

اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

04مح      مد:  

اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

04مح      مد:  

علم النفس 
 اللغوي

 أ. لعوامن حموي

04مح     مد:  

 الفنولوجيا  
 أ. داودي
69تط   ق:   

 لغة متخصصة
لعزازقةأ.   

69تط    ق:  

   
 األحــــــــد

 

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

04مح      مد:  

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

04مح       مد:  

 منهجية البحث
 أ. خالد

04مح      مد:  

 منهجية البحث
 أ. خالد

04مح     مد:  

منهجية البحث   
       التربوي       

 أ. خالد
61تط     ق:  

   
 االثنــــــين

 

 الفنولوجيا 
جنونأ.   

04:مدمح      

 الفنولوجيا
جنونأ.   

04:مدمح     

 القياس السمعي
 أ. عقيدة

04مح     مد:  

 القياس السمعي
 أ.عقيدة

04مح     مد:  

 علم النفس اللغوي 
 أ. لعوامن حموي

40مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج تنفس  
 أ. بوفاسة

40مد:     مح  

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

بوفاسةأ.   

40مد:     مح  

 الثـــــالثاء

بيتش.فيزيو.ج العص   
أ. زعزاعي        

70تط     ق:  

القياس السمعي    
 أ.سعيد جعط

70تط     ق:  

ا اإلختبارات 
     األرطوفونية  
 أ. عبد الصمد

70تط     ق:  

سي تش.فيزيو.ج تنف 
     أ. بوفاسة

70تط   ق   

علم النفس اللغوي         
أ. قيرواني   

70تط     ق:  

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    03الفوج:                                                                                                            أرطــــوفــونـياالسنة الثانية  

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

 
اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

40مد:     مح   

اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

40مد:     مح   

علم النفس 
 اللغوي

 أ. لعوامن حموي

40مد:    مح   

الفنولوجيا             
 أ. زبيري

70 تط   ق:  

   
 األحــــــــد

 

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

04مح      مد:  

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

04مح       مد:  

 منهجية البحث
 أ. خالد

40مد:     مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

40مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج العصب     
أ.زعزاعي        

67تط     ق:  

 منهجية البحث ال
خالدأ.   

67تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

 الفنولوجيا 
جنونأ.   

04:مدمح      

 الفنولوجيا
جنونأ.   

04:مدمح     

 القياس السمعي
 أ. عقيدة

04مح     مد:  

 القياس السمعي
 أ.عقيدة

04مح     مد:  

 علم النفس اللغوي 
لعوامن حمويأ.   

40مد:    مح   

يتش.فيزيو.ج تنفس  
 أ. بوفاسة

40مد:     مح  

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

 أ. بوفاسة

40مد:     مح  

 الثـــــالثاء

 لغة متخصصة  
 أ. عطوي

69تطق:  

تش.فيزيو.ج 
    تنفسي        

 أ. بوفاسة

69تط     ق:  

 ويعلم النفس اللغ
أ. قيرواني          

69تط     ق:  

     السمعيالقياس  
 أ.سعيد  جعط

69تط     ق:  

اإلختبارات 
          األرطوفونية  
 أ. عبد الصمد

69تط     ق:  

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

    04الفوج:                                                                                                                   أرطــــوفــونـياالسنة الثانية  

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

 
اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

40مد:     مح   

اإلختبارات 
 األرطوفونية
 أ. عبدالصمد

40مد:     مح   

علم النفس 
 اللغوي

 أ. لعوامن حموي

40مد:    مح   

 الفنولوجيا  
 أ.زبيري

70 تط   ق:  

    
 األحــــــــد

 

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

04مح      مد:  

تش.فيزيو.ج 
 العصبي
 أ. بزيح

04مح       مد:  

 منهجية البحث
 أ. خالد

40مد:     مح   

 منهجية البحث
 أ. خالد

40مد:    مح   

ر منهجية البحث الت   
خالدأ.   

65تط     ق:  

بيتش.فيزيو.ج العص  
أ.زعزاعي       

65تط     ق:  

 
 االثنــــــين

 

 الفنولوجيا 
جنونأ.   

04:مدمح      

 الفنولوجيا
جنونأ.   

04:مدمح     

 القياس السمعي
 أ. عقيدة

04مح     مد:  

 القياس السمعي
 أ.عقيدة

04مح     مد:  

 علم النفس اللغوي 
 أ. لعوامن حموي

40مد:    مح   

تش.فيزيو.ج 
 تنفسي

 أ. بوفاسة

40مد:     مح  

سيتش.فيزيو.ج تنف  
 أ. بوفاسة

40مد:     مح  

 الثـــــالثاء

 لغة متخصصة 
 أ. بوفاسة

68تط   ق:  

تش.فيزيو.ج 
سةتنفسيأ. بوفا  

68تط     ق:  

اإلختبارات    
       األرطوفونية
 أ. عبد الصمد

68تط     ق:  

 القياس السمعي
زبيريأ.   

68تط     ق:  

. أعلم النفس اللغوي 
 قيرواني

68تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

   01الفوج:                                                                                                 السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر

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

 السبــــت         

 دراسة حالة
لعزازقةأ.  

50مح    مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

 ديناميكية الجماعات 
 والمؤسسات

  أومليليأ. 

06 :مدمح     

اإلضطرابات 
 السيكوسوماتية

جبارأ.   

50مح      مد:  

اإلضطرابات 
 السيكوسوماتية

جبارأ.   

50مح      مد:  

   
 األحــــــــد

 

االختبارات 
        والمقاييس 

بوعودأ.   

50مح     مد:  

االختبارات 
     والمقاييس 

بوعودأ.    

50مح     مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مح      مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مد:   مح   

 اللغة األجنبية   
لعزازقةأ.   

55تط   ق:  

  
 االثنــــــين

 

ت ديناميكية الجماعا
 والمؤسسات

أومليليأ.   

06 :مدمح     

علم النفس 
 اإلجرام

 آيت مجبر   أ. 

86تط     ق:    

 علم االجرام 
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

 علم االجرام
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

 دراسة حالة 
  لعزازقةأ.

30مح    مد:  

ةالعالجات النفسي  
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

 الثـــــالثاء

االختبارات  
 والمقاييس

        بوعودأ. 

67ق تط       

اإلضطرابات    
 السيكوسوماتية

              أ. جبار

67تط     ق:     

 علم النفس الصدمة
زكراويأ.  

67ق:    تط    

 دراسة حالة
بوروبةأ.  

67تط     ق:  

يةالعالجات النفس  
أ. شرفي        

67تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20الفوج:                                                                                               السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر  

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

 السبــــت         

 دراسة حالة
لعزازقةأ.  

50مح    مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

ت ديناميكية الجماعا 
 والمؤسسات

  أومليليأ. 

06 :مدمح     

االختبارات 
 والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

 االختبارات والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

   
 األحــــــــد

 

اإلضطرابات 
 السيكوسوماتية

بوعودأ.   

50مح     مد:  

اإلضطرابات 
يةالسيكوسومات  

بوعودأ.   

50مح     مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مح      مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مح    مد:  

 اللغة األجنبية  
لعزازقةأ.   

55تط   ق:  

   
 االثنــــــين

 

ت ديناميكية الجماعا
 والمؤسسات

  أومليليأ. 

06 :مدمح     

علم النفس  
 اإلجرام

 آيت مجبر    أ. 

45تط     ق:  

 علم االجرام
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

 علم االجرام
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

 دراسة حالة 
  لعزازقةأ.

30مح    مد:  

ةالعالجات النفسي  
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

50مح    مد:  

 الثـــــالثاء

االختبارات     
         والمقاييس 

            بوعودأ. 

54تط     ق:       

ةعلم النفس الصدم  
زكراويأ.  

54تط     ق:   

اإلضطرابات 
 السيكوسوماتية

                أ. جبار     

54تط     ق:  

ةالعالجات النفسي  
أ. شرفي          

54تط     ق:  

 دراسة حالة
بوروبةأ.  

54تط   ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

30الفوج:                                                                                              السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر  

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

 السبــــت         

 دراسة حالة
لعزازقةأ.  

50مح    مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

ت ديناميكية الجماعا 
 والمؤسسات

  أومليليأ. 

06 :مدمح     

االختبارات 
 والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

االختبارات 
 والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

اإلضطرابات 
ةالسيكوسوماتي  

        أ. جبار    

62تط   ق:   

  
 األحــــــــد

 

اإلضطرابات 
 السيكوسوماتية

بوعودأ.   

50مح     مد:  

اإلضطرابات 
ةالسيكوسوماتي  

بوعودأ.   

50مح     مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مح      مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مح    مد:  

 اللغة األجنبية
 أ. لعزازقة

07تط   ق:  

الصدمةعلم النفس   
زكراويأ.  

70تط     ق:   

    
 االثنــــــين

 

ت ديناميكية الجماعا
 والمؤسسات

أومليليأ.   

06 :مدمح     

 علم االجرام  
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

 علم االجرام
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

اإلجرامعلم النفس   
         آيت مجبرأ. 

56تط     ق:  

 دراسة حالة
  لعزازقةأ.

30مد:مح      

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

 الثـــــالثاء

االختبارات   
        والمقاييس

         بوعودأ. 

56تط     ق   

           دراسة حالة  
بوروبةأ.   

65تط     ق:  

 العالجات النفسية
أ. شرفي              

65تط     ق:     

 األربــــعاء  

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

40الفوج:                                                                                                    السنة األولى  علم النفس العيادي   ماســــتر  

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

 السبــــت         

 دراسة حالة
لعزازقةأ.  

50مح    مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

 االتصال
 أ. تغليت

50مح   مد:  

علم النفس 
 اإلجرام

      آيت مجبرأ. 

86تط     ق:  

ت ديناميكية الجماعا
 والمؤسسات

  أومليليأ. 

06 :مدمح     

االختبارات 
 والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

االختبارات 
 والمقاييس
 أ. جبار

50مح      مد:  

   
 األحــــــــد

 

اإلضطرابات 
 السيكوسوماتية

بوعودأ.   

50مح     مد:  

اإلضطرابات 
ةالسيكوسوماتي  

بوعودأ.   

50مح     مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مح      مد:  

علم النفس 
 الصدمة

 أ. زكراوي

50مح    مد:  

 اللغة األجنبية 
لعزازقةأ.   

26مح   ق:  

ةعلم النفس الصدم  
زكراويأ.  

 تط     ق: 62

   
 االثنــــــين

 

ت ديناميكية الجماعا
 والمؤسسات

أومليليأ.   

06 :مدمح     

 علم االجرام  
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

 علم االجرام
 أ. آيت مجبر

30مح    مد   

 دراسة حالة 
  لعزازقةأ.

30مح    مد:  

 العالجات النفسية
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

يةالعالجات النفس  
 أ. شرفي 

30مح    مد:  

 الثـــــالثاء

االختبارات    
        والمقاييس

  بوعود       أ. 

64تط     ق:  

 العالجات النفسية 
أ. شرفي              

64تط     ق:   

 دراسة حالة
بوروبةأ.  

64تط     ق:  

اإلضطرابات 
 السيكوسوماتية

         أ. جبار       

64تط     ق:   

 األربــــعاء 

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                            قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

01الفوج:                                                                                        السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

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

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني
06مح    مد:  

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني 
06مح    مد:  

علم النفس المرضي 
أ.             للمتمدر    

 حافري
06مح    مد:  

علم النفس المرضي 
 للمتمدرس أ. حافري

53مح    ق:  

ي علم النفس األسر 
أ. بوثلجة           

06مح   مد   

 علم النفس األسري
 أ. بوثلجة

06مح   مد   

   
 األحــــــــد

 

اتتقنيات جمع البيان    
 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

اتتقنيات جمع البيان  
 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

صعوبات التعلم   
 األكاديمية
 أ. تغليت
52تط   ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت

52مح      ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت

52مح      ق:  

 
 االثنــــــين

 

م النفس عل       
االجتماعي المدرسي 

 أ. مزوز

80مح   مد:  

علم النفس 
 االجتماعي المدر

 أ. مزوز

80مح   مد:  

 الثـــــالثاء

ق التدريب على تطبي 
 اإلختبارات

 أ. بكار
08مد: مح       

 التدريب على تطبيق
 اإلختبارات

 أ. بكار
08مح   مد:  

 لغة أجنبية   
 أ. لبداني
63تط   ق:   

ق التدريب على تطبي
 اإلختبارات

            أ. بكار     
63تط ق   

تقنيات جمع 
 البيانات

أ. عزيز           
63تط     ق:   

 األربــــعاء

 

الدافعية والمشروع    
 المدرسي

   71ق وسطاني أ. 

النفس  علم
االجتماعي 

 المدرس

71مزوزقأ.   

علم النفس 
المرضي 
 للمتمدرس

71برجي ق أ.   

حماية الطفولة 
 والمنظمات الد

بوروبةأ.   

80مح   مد:  

حماية الطفولة 
 والمنظمات الد

          بوروبةأ. 

80مح    مد:  

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20الفوج:                                                                          السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر                   

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

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني
06مح    مد:  

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني 
06مح    مد:  

علم النفس 
المرضي للمتمدر  

 أ. حافري
06مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للمتمدرس أ. حافري

53مح    ق:  

  النفس األسريعلم  
أ. بوثلجة          

06مح   مد   

 علم النفس األسري
 أ. بوثلجة
06مح   مد   

   
 األحــــــــد

 

تقنيات جمع   
 البيانات

 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

تقنيات جمع 
 البيانات

 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

صعوبات التعلم   
 األكاديمية
 أ. تغليت

52تط   ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت

52مح      ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت

52مح      ق:  

 
 االثنــــــين

 

 علم النفس المرضي     
 للمتمدرس أ. حافري

02مح    مد:  

 علم النفس االجتماعي 
 المدرسي أ. مزوز

08مح   مد:  

علم النفس 
 االجتماعي المدر

 أ. مزوز
08مح   مد:  

 الثـــــالثاء

ق على تطبيالتدريب  
 اإلختبارات

 أ. بكار
08مح      مد:  

التدريب على 
تتطبيق اإلختبارا  

 أ. بكار
08مح   مد:  

 لغة أجنبية  
 أ. لبداني
62تط    ق:  

يق التدريب على تطب
 اإلختبارات

أ. بكار                
62تط  ق   

ت أ. تقنيات جمع البيانا
عزيز              تط   

62ق:    

 األربــــعاء 

 

الدافعية   
والمشروع 
 المدرسي

70أ. وسطاني ق   

علم النفس 
 االجتماعي المدرس

70أ. مزوز ق  

علم النفس 
المرضي 
 للمتمدرس

70أ. برجي ق   

حماية الطفولة  
 والمنظمات الد

بوروبةأ.   

80مح   مد:  

حماية الطفولة 
 والمنظمات الد

          بوروبةأ. 

80مح    مد:  

لخميــــسا   

 



اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

30فوج: ال                                                                                  السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر  

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

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني

06مح    مد:  

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني 

06مح    مد:  

 علم النفس المرضي
أ. حافري   للمتمدر   

06مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للمتمدرس أ. حافري

53مح    ق:  

 علم النفس األسري 
 أ. بوثلجة
06مح   مد   

 علم النفس األسري
 أ. بوثلجة
06مح   مد   

   
 األحــــــــد

 

تقنيات جمع   
 البيانات

 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

تقنيات جمع 
 البيانات

 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

صعوبات التعلم   
 األكاديمية
 أ. تغليت
52تط   ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت

52مح      ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت

52مح      ق:  

 
 االثنــــــين

 

 علم النفس المرضي     
 للمتمدرس أ. حافري

02مح    مد:  

علم النفس  
االجتماعي المدرسي 

 أ. مزوز
08مح   مد:  

علم النفس 
 االجتماعي المدر

 أ. مزوز
08مح   مد:  

 الثـــــالثاء

ق التدريب على تطبي 
 اإلختبارات

 أ. بكار
08مح      مد:  

ق التدريب على تطبي
 اإلختبارات

 أ. بكار
08مح   مد:  

يق التدريب على تطب  
 اإلختبارات

 أ. بكار             تط
61ق       

نات تقنيات جمع البيا
تط       أ. عزيز      

61ق:      

 لغة أجنبية
 أ. لبداني
61تط    ق:  

 األربــــعاء 

 

النفس  علم 
 االجتماعي المدرس

مزوز           أ. 

71تط   ق  

ي علم النفس المرض
 للمتمدرس

برجي          أ. 

71تط   ق   

 
 

ع الدافعية والمشرو 
 المدرسي

وسطاني          أ. 

70تط   ق    

حماية الطفولة 
الد والمنظمات  

بوروبةأ.   

80مح   مد:  

حماية الطفولة 
 والمنظمات الد

          بوروبةأ. 

80مح    مد:  

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                             قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

40الفوج:                                                                          السنة األولى  علم النفس المدرسي   ماســــتر    

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

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني

06مح    مد:  

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني 

06مح    مد:  

علم النفس 
المرضي للمتمدر   

 أ. حافري

06مح    مد:  

 علم النفس المرضي
 للمتمدرس أ. حافري

53مح    ق:  

  علم النفس األسري 
أ. بوثلجة        

06مح   مد   

 علم النفس األسري
 أ. بوثلجة
06مح   مد   

   
 األحــــــــد

 

تقنيات جمع   
 البيانات

 أ. عزيز غ
06مد: مح    

اتتقنيات جمع البيان  
 أ. عزيز غ

06مح   مد:  

صعوبات التعلم   
 األكاديمية
 أ. تغليت
52تط   ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت
52مح      ق:  

صعوبات التعلم 
 األكاديمية
 أ. تغليت
52مح      ق:  

 
 االثنــــــين

 

 علم النفس المرضي     
 للمتمدرس أ. حافري

02مح    مد:  

علم النفس  
االجتماعي المدرسي 

 أ. مزوز
08مح   مد:  

علم النفس 
 االجتماعي المدر

 أ. مزوز
08مح   مد:  

 الثـــــالثاء

ق التدريب على تطبي 
 اإلختبارات

 أ. بكار

08مح      مد:  

التدريب على 
تتطبيق اإلختبارا  

 أ. بكار

08مح   مد:  

 لغة أجنبية
 أ. لبداني
63تط    ق:  

يق تطبالتدريب على 
 اإلختبارات

أ. بكار               
    63تط      ق

ناتتقنيات جمع البيا  
أ. عزيز               

63تط     ق:  

 األربــــعاء   

 

علم النفس   
 االجتماعي المدرس

    63أ. مزوز  ق

 علم النفس المرضي
 للمتمدرس

أ. برجي           تط 
     63ق     

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ. وسطاني         تط
    ق 63    

حماية الطفولة  
 والمنظمات الد

 أ. بوروبة

08مح   مد:  

حماية الطفولة 
 والمنظمات الد

أ. بوروبة          

08مح    مد:  

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

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

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

 اإلختيار المهني  
بوعليأ.   

52مح   ق:  

إدارة الصراع 
 التنظيمي
 أ. يسعد

52مح    ق:  

إدارة الصراع 
 التنظيمي
 أ. يسعد

52مح    ق:  

  االتصال التنظيمي  
لونيسأ.   

52مح     ق:  

 االتصال التنظيمي
لونيسأ.   

52ق:     مح  

 
 األحــــــــد

 

األرغونوميا   
 المعرفية

  سيدي صالحأ. 

52مح    ق:  

األرغونوميا 
 المعرفية

  سيدي صالحأ. 

52مح    ق:  

األرغونوميا 
 المعرفية

  سيدي صالحأ. 

60تط  ق:  

 منهجية البحث
  سيدي صالحأ. 

60تط  ق:  

  السلوك التنظيمي 
 أ. لونيس 

60تط  ق:  

  
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية
 أ. خويلد 

03تط  ق:  

 اإلختيار المهني 
بوعليأ.   

65تط     ق:  

يالسلوك التنظيم  
 أ. لونيس 

03مح     ق:  

 السلوك التنظيمي
 أ. لونيس 

03مح     ق:  

 اإلختيار المهني 
بوعليأ.   

03مح   ق:  

 منهجية البحث
 أ. بوعلي

03مح    ق  

 منهجية البحث
 أ. بوعلي

03مح    ق  

 الثـــــالثاء

تسيير الموارد      
 البشرية
 أ. بغول

55مح    ق:  

تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. بغول

55مح    ق:  

ي اإلحصاء التطبيق
 أ. بغول

55مح    ق:   

ياإلحصاء التطبيق  
 أ. بغول

55مح    ق:   

 األربــــعاء

ياإلحصاء التطبيق       
 أ. بغول

67تط     ق:  

تسيير الموارد 
 البشرية

         بغول أ.

67تط  ق:  

لخميــــسا    



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20ج: الفو                                                السنة األولى  علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية   ماســــتر    

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

 اإلختيار المهني  
بوعليأ.   

52مح   ق:  

إدارة الصراع 
 التنظيمي
 أ. يسعد

52مح    ق:  

إدارة الصراع 
 التنظيمي
 أ. يسعد

52ق:مح      

  االتصال التنظيمي  
لونيسأ.   

52مح     ق:  

 االتصال التنظيمي
لونيسأ.   

52مح     ق:  

 
 األحــــــــد

 

األرغونوميا   
 المعرفية

  سيدي صالحأ. 

52مح    ق:  

األرغونوميا 
 المعرفية

  سيدي صالحأ. 

52مح    ق:  

األرغونوميا   
 المعرفية

سيدي صالحأ.   

59تط  ق:  

 منهجية البحث
سيدي صالحأ.   

59تط     ق:  

 السلوك التنظيمي
 أ. لونيس 

59تط  ق:  

 
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية
 أ. خويلد 

03تط  ق:  

 اإلختيار المهني
بوعليأ.   

46تط     ق:  

 السلوك التنظيمي 
 أ. لونيس 

03مح     ق:  

 السلوك التنظيمي
 أ. لونيس 

03مح     ق:  

 اإلختيار المهني 
بوعليأ.   

03مح   ق:  

 منهجية البحث
 أ. بوعلي

03مح    ق  

 منهجية البحث
 أ. بوعلي

03مح    ق  

 الثـــــالثاء

تسيير الموارد      
 البشرية
 أ. بغول

55مح    ق:  

تسيير الموارد 
 البشرية
 أ. بغول

55مح    ق:  

ي اإلحصاء التطبيق
 أ. بغول

55مح    ق:   

ياإلحصاء التطبيق  
 أ. بغول

55مح    ق:   

 األربــــعاء

تسيير الموارد  .      
 البشرية
 أ. بغول

70تط     ق:  

ياإلحصاء التطبيق  
 أ. بغول

70تط   ق:  

لخميــــسا  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

   01فوج: ال                                                                                                    السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر

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

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

النمو المعرفي  
 واللغوي

نجارأ.     

53مح    ق:  

     تحليل المدونة 
نجارأ.    

96تط     ق:   

الحبسة عند 
 الطفل

عقيدةأ.   

53مح      ق:  

الحبسة عند 
 الطفل

عقيدةأ.   

53مح      ق:  

لالحبسة عند الطف   
عقيدةأ.   

16تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

 الحبسة عند الراشد
 والمسن
 أ. بزيح

53مح     مد:  

 دالحبسة عند الراش
 والمسن
 أ. بزيح

53مح      مد:  

الشيخوخة  
 العصبية

 أ. خرباش

06:مدمح     

الشيخوخة 
 العصبية

      أ. خرباش 

06:مدمح     

ة المقابلة العيادي  
 أ.يوسفي

66تط     ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 تحليل المدونة   
 أ. جنون

53مح   ق:  

 تحليل المدونة
 أ. جنون

53مح   ق:  

النمو المعرفي  
 واللغوي

نجارأ.   

25مح    ق:  

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53مح     ق:  

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53مح     ق:  

 األربــــعاء

 لغة أجنبية  
عطويأ.   

86تط    ق:  

 الحبسة عند الراشد
 والمسن
                أ. بزيح

68ق:    تط   

 الشلل الدماغي
         طواوزةأ. 

68تط     ق:   

يةالشيخوخة العصب      
 خرباش        أ. 

86ق   تط   

لخميــــسا  

 



العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية   

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20الفوج:                                                        السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر                                                    

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

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

النمو المعرفي  
 واللغوي

نجارأ.     

53مح    ق:  

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

66تط     ق:  

 تحليل المدونة
 أ. جنون

61تط     ق:   

الحبسة عند 
 الطفل

عقيدةأ.   

53مح      ق:  

الحبسة عند 
 الطفل

عقيدةأ.   

53مح      ق:  

لالحبسة عند الطف  
عقيدةأ.   

64تط     ق:   

  
 األحــــــــد

 

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

 الحبسة عند الراشد
 والمسن
 أ. بزيح

53مح     مد:  

 دالحبسة عند الراش
 والمسن
 أ. بزيح

53مح      مد:  

الشيخوخة  
 العصبية

 أ. خرباش

06:مدمح     

الشيخوخة 
 العصبية

      أ. خرباش 

06:مدمح     

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

المدونةتحليل      
 أ. جنون

53مح   ق:  

 تحليل المدونة
 أ. جنون

53مح   ق:  

النمو المعرفي  
 واللغوي

نجارأ.   

25مح    ق:  

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53مح     ق:  

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53مح     ق:  

 األربــــعاء

 الشلل الدماغي 
طواوزة         أ. 

67تط     ق:   

 لغة أجنبية 
عطويأ.   

67ق: تط    

 دالحبسة عند الراش
 والمسن
            أ. بزيح

67ق:     تط  

يةالشيخوخة العصب     
 خرباش        أ. 

65ق    تط  

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

30فوج: ال                                                                                           ماســــتر  العياديالسنة األولى  علم األعصاب اللغوي   

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

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

النمو المعرفي  
 واللغوي

نجارأ.     

53مح    ق:  

 تحليل المدونة
نجارأ.   

96تط     ق:   

فلالحبسة عند الط  
عقيدةأ.   

66تط     ق:   

الحبسة عند 
 الطفل

عقيدةأ.   

53مح      ق:  

لالحبسة عند الطف  
عقيدةأ.   

53مح      ق:  

   
 األحــــــــد

 

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

 الحبسة عند الراشد
 والمسن
 أ. بزيح

53مح     مد:  

 دالحبسة عند الراش
 والمسن
 أ. بزيح

53مح      مد:  

الشيخوخة  
 العصبية

 أ. خرباش

06:مدمح     

يةالعصبالشيخوخة   
       أ. خرباش 

06:مدمح     

ة المقابلة العيادي   
 أ.يوسفي

16تط     ق:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 تحليل المدونة   
 أ. جنون

53مح   ق:  

 تحليل المدونة
 أ. جنون

53مح   ق:  

النمو المعرفي  
 واللغوي

نجارأ.   

25مح    ق:  

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53ق: مح      

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53مح     ق:  

 األربــــعاء

 دالحبسة عند الراش 
 والمسن
            أ. بزيح

66ق:      تط  

 الشلل الدماغي
        طواوزة  أ. 

66تط    ق:   

 لغة أجنبية 
عطويأ.   

66تط    ق:  

يةالشيخوخة العصب    
 خرباش        أ. 

66ق     تط  

لخميــــسا    

 



العلوم اإلنسانية واالجتماعية كلية  

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

40فوج: ال                                                                                           ماســــتر  العياديالسنة األولى  علم األعصاب اللغوي   

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

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

 المقابلة العيادية 
 أ.يوسفي

53مح      ق   

النمو المعرفي  
 واللغوي

نجارأ.     

53مح    ق:  

لالحبسة عند الطف  
عقيدةأ.   

76ق:    تط    

دية المقابلة العيا  
 أ.يوسفي

67تط     ق:   

لالحبسة عند الطف  
عقيدةأ.   

53مح      ق:  

لالحبسة عند الطف  
عقيدةأ.   

53مح      ق:  

   
 األحــــــــد

 

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

نظريات اللغة 
 واالتصال
 أ. بوفاسة

53مح      ق   

 الحبسة عند الراشد
 والمسن
 أ. بزيح

53مح     مد:  

 دالحبسة عند الراش
 والمسن
 أ. بزيح

53مح      مد:  

يةالشيخوخة العصب   
 أ. خرباش

06:مدمح     

يةالشيخوخة العصب  
       أ. خرباش 

06:مدمح     

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 تحليل المدونة   
 أ. جنون

53مح   ق:  

 تحليل المدونة
جنونأ.   

53مح   ق:  

 تحليل المدونة
نجارأ.   

68تط     ق:   

النمو المعرفي 
 واللغوي

نجارأ.   

25مح    ق:  

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53مح     ق:  

 الشلل الدماغي
طواوزةأ.   

53مح     ق:  

 األربــــعاء

يةالشيخوخة العصب     
 خرباش         أ. 

26ق   تط   

 لغة أجنبية 
عطويأ.   

26تط    ق:  

 دالحبسة عند الراش
 والمسن
             أ. بزيح

26ق:    تط   

 الشلل الدماغي
          طواوزةأ. 

26تط    ق:   

لخميــــسا    

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

   01الفوج:                                                                ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

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

 منهجية البحث   
خليفيأ.   

03مح     ق:  

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

03مح     ق:  

   هندسة التكوين
 أ. أحميد

46تط     ق:   

 هندسة التكوين
 أ. أحميد

03مح    ق:  

 هندسة التكوين
 أ. أحميد

03مح      ق:  

 اإلحصاء في علم
 النفس التربوي

   بن عيسى أ. 

06تط     ق:   

  
 األحــــــــد

 

ةالتربية المستمر  
خنيشأ.   

03مح      ق:  

 التربية المستمرة
خنيشأ.   

03مح      ق:  

البيداغوجيا 
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

03مح    ق:  

البيداغوجيا 
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

03مح    ق:  

 العالقة التروية
 أ. سالم

03مح      ق:  

 العالقة التربوية
 أ. سالم

03مح      ق:  

    
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 التكوين المهني 
  سامعيأ. 

03مح      ق  

 التكوين المهني
  سامعيأ. 

03مح      ق  

 لغة أجنبية 
       أخويلد    

 تط    ق: 67

ةالعالقة التربوي   
 أ.سالم

66تط     ق:   

 نتكوين المكونيي
أ. سامعي     

40مح   ق:  

تكوين 
 المكونيين
 أ. سامعي

40مح   ق:  

 األربــــعاء

 منهجية البحث  
خليفيأ.   

96تط     ق:   

البيداغوجية  
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

69تط     ق:   

 ينتكوين المكوني   
 أ. سامعي

46تط     ق:   

لخميــــسا   

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20الفوج:                                                                             ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى    

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

 السبــــت         

 منهجية البحث   
خليفيأ.   

03ق:مح       

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

03مح     ق:  

 هندسة التكوين 
 أ. أحميد

03مح    ق:  

 هندسة التكوين
 أ. أحميد

03مح      ق:  

 هندسة التكوين
 أ. أحميد

61تط     ق:   

اإلحصاء في علم 
 النفس التربوي

بن عيسى         أ. 

06تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 

ةالتربية المستمر  
خنيشأ.   

03ق:  مح      

ةالتربية المستمر  
خنيشأ.   

03مح      ق:  

البيداغوجيا 
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

03مح    ق:  

البيداغوجيا 
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

03مح    ق:  

ةالعالقة التروي  
 أ. سالم

03مح      ق:  

 العالقة التربوية
 أ. سالم

03مح      ق:  

    
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 التكوين المهني 
  سامعيأ. 

03مح      ق  

 التكوين المهني
  سامعيأ. 

03مح      ق  

ويةالعالقة الترب   
 أ.سالم

 تط     ق: 68

 لغة أجنبية
أخويلد                

96تط    ق:   

 نتكوين المكونيي 
أ. سامعي     

40مح   ق:  

 تكوين المكونيين
 أ. سامعي

40مح   ق:  

 األربــــعاء

البيداغوجية   
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

56تط     ق:   

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

56تط     ق:   

نتكوين المكونيي    
 أ. سامعي

36تط     ق:   

لخميــــسا    

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

30الفوج:                                                                              ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى    

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

 السبــــت         

 منهجية البحث   
خليفيأ.   

03مح     ق:  

 منهجية البحث 
خليفيأ.   

03مح     ق:  

 هندسة التكوين 
 أ. أحميد

03مح    ق:  

 هندسة التكوين
 أ. أحميد

03مح      ق:  

 هندسة التكوين 
 أ. أحميد

86تط     ق:   

 
 األحــــــــد

 
رةالتربية المستم  

خنيشأ.   

03مح      ق:  

ةالتربية المستمر  
خنيشأ.   

03مح      ق:  

البيداغوجيا 
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

03مح    ق:  

البيداغوجيا 
 الفارقية

سترالرحمانأ.   

03مح    ق:  

ةالعالقة التروي  
 أ. سالم

03مح      ق:  

 العالقة التربوية
 أ. سالم

03مح      ق:  

اإلحصاء في علم 
 النفس التربوي

   بن عيسى      أ. 

60تط     ق:   

   
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 التكوين المهني 
  سامعيأ. 

03مح      ق  

 التكوين المهني
  سامعيأ. 

03مح      ق  

 لغة أجنبية
        أخويلد   

 تط    ق: 67

 العالقة التربوية 
               أ.سالم

66تط     ق:   

    تكوين المكونيين 
 أ. سامعي

40مح   ق:  

 تكوين المكونيين
 أ. سامعي

40مح   ق:  

 األربــــعاء

 منهجية البحث   
خليفيأ.   

46تط     ق:   

يةالبيداغوجية الفارق    
سترالرحمانأ.   

46تط     ق:   

نتكوين المكونيي    
 أ. سامعي

76تط     ق:   

لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

   01الفوج:                                                                                 ماســــتر  التوجيه واإلرشادالسنة األولى  

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

المعالجة 
 اإلحصائية

شاميأ.   

40 قمح        

المعالجة 
 اإلحصائية

شاميأ.   

40 قمح        

علم النفس 
ياالجتماعي التربو  

         عالونةأ. 

40 قمح       

علم النفس 
ياالجتماعي التربو  

        عالونةأ. 

40 قمح       

األتمتة مشكالت  
 المعلوماتية

بلقيدوم  أ.   

40 قمح        

مشكالت األتمتة 
 المعلوماتية

بلقيدوم  أ.   

40 قمح        

   
 األحــــــــد

 

 االتصال
خليفيأ.   

40 قمح     

 االتصال
خليفيأ.   

40 قمح     

إرشاد الحاالت 
            الخاصة

مقدمأ.   

40 قمح        

إرشاد الحاالت 
 الخاصة

مقدمأ.   

40 قمح        

إرشاد الحاالت 
 الخاصة

مقدمأ.   

59تط     ق:  

 لغة أجنبية
 أ. بلعربي

59تط    ق:  

    
 االثنــــــين

 

 منهجية البحث
قمازأ.   

04 قمح        

 منهجية البحث
قمازأ.   

04 قمح        

 التوجيه واإلرشاد 
بوصلبأ.   

40 قمح      

دالتوجيه واإلرشا  
بوصلبأ.   

40 قمح      

البرامج  تقويم  
 اإلرشادية

عتوتةأ.   

40 قمح        

تقويم البرامج 
 اإلرشادية

عتوتةأ.   

40 قمح        

 الثـــــالثاء

 منهجية البحث 
جوايرية        أ. 

26تط     ق:  

علم النفس 
ياالجتماعي التربو  

        أ. عالونة 

26تط     ق:  

ةالمعالجة اإلحصائي     
 أ. شامي

60تط     ق:  

البرامج تقويم 
 اإلرشادية
 أ. عتوتة

60تط     ق:   

دالتوجيه واإلرشا  
 أ. بوصلب

60تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

20الفوج:                                                                                 ماســــتر  التوجيه واإلرشادالسنة األولى    

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

ةالمعالجة اإلحصائي  
شاميأ.   

40 قمح        

 المعالجة اإلحصائية
شاميأ.   

40 قمح        

علم النفس 
االجتماعي 

 التربوي
       عالونةأ. 

40 قمح         

علم النفس 
ياالجتماعي التربو  

        عالونةأ. 

40 قمح       

ة مشكالت األتمت 
 المعلوماتية

بلقيدوم  أ.   

40 قمح        

مشكالت األتمتة 
 المعلوماتية

بلقيدوم  أ.   

40 قمح        

   
 األحــــــــد

 

 االتصال
خليفيأ.   

40 قمح     

 االتصال
خليفيأ.   

40 قمح     

إرشاد الحاالت 
         الخاصة

مقدمأ.    

40 قمح        

إرشاد الحاالت 
 الخاصة

مقدمأ.   

40 قمح        

إرشاد الحاالت  
        الخاصة

مقدمأ.   

58تط     ق:  

 لغة أجنبية
 أ. بلعربي

58ق:تط      

   
 االثنــــــين

 

 منهجية البحث
قمازأ.   

04 قمح        

 منهجية البحث
قمازأ.   

04 قمح        

 منهجية البحث
أ. قماز          

06تط     ق:    

 التوجيه واإلرشاد
بوصلبأ.   

40 قمح      

دالتوجيه واإلرشا  
بوصلبأ.   

40 قمح      

تقويم البرامج   
 اإلرشادية

عتوتةأ.   
40 قمح        

تقويم البرامج 
 اإلرشادية

عتوتةأ.   
40 قمح        

 الثـــــالثاء

 علم النفس االجتماعي 
 التربوي

            أ. عالونة 

16تط     ق:  

تقويم البرامج     
 اإلرشادية
 أ. عتوتة

59تط     ق:   

دالتوجيه واإلرشا  
 أ. بوصلب

59تط     ق:  

ةالمعالجة اإلحصائي  
 أ. شامي

59تط     ق:  

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

30الفوج:                                                                                      ماســــتر  التوجيه واإلرشادالسنة األولى    

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

ةالمعالجة اإلحصائي  
شاميأ.   

40 قمح        

ةالمعالجة اإلحصائي  
شاميأ.   

40 قمح        

علم النفس 
االجتماعي 

 التربوي
         عالونةأ. 

40 قمح       

علم النفس 
ياالجتماعي التربو  

        عالونةأ. 

40 قمح       

مشكالت األتمتة  
 المعلوماتية

بلقيدوم  أ.   

40 قمح        

مشكالت األتمتة 
 المعلوماتية

بلقيدوم  أ.   

40 قمح        

   
 األحــــــــد

 

 االتصال
خليفيأ.   

40 قمح     

 االتصال
خليفيأ.   

40 قمح     

إرشاد الحاالت 
          الخاصة

مقدمأ.   

40 قمح        

إرشاد الحاالت 
 الخاصة

مقدمأ.   

40 قمح        

إرشاد الحاالت   
 الخاصة

مقدمأ.   

54تط     ق:  

 لغة أجنبية
 أ. بلعربي

54تط    ق:  

  
 االثنــــــين

 

 منهجية البحث
قمازأ.   

04 قمح        

 منهجية البحث
قمازأ.   

04 قمح        

 التوجيه واإلرشاد 
بوصلبأ.   

40 قمح      

 التوجيه واإلرشاد
بوصلبأ.   

40 قمح      

 منهجية البحث
          أ. قماز

86تط     ق:  

تقويم البرامج  
 اإلرشادية

عتوتةأ.   
40 قمح        

 تقويم البرامج
 اإلرشادية

عتوتةأ.   
40 قمح        

 الثـــــالثاء

علم النفس    
ياالجتماعي التربو  

 أ. عالونة

  06تط     ق:

دالتوجيه واإلرشا    
 أ. بوصلب

58تط     ق:  

ةالمعالجة اإلحصائي  
 أ. شامي

58تط     ق:  

 تقويم البرامج
 اإلرشادية
 أ. عتوتة

58تط     ق:   

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

   01الفوج:                                                             ماســــتر  األنظمة التعليمية والمناهج الدراسيةالسنة األولى  

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

 تصميم وتطوير
 المناهج
 أ. نويوة

61تط   ق   

ر تصميم وتطوي
 المناهج

. نويوةأ  

63:قمح        

تصميم وتطوير 
 المناهج

. نويوةأ  

63:قمح        

 اإلحصاء ااإلستداللي 
صحراويأ.   

63:قمح        

 اإلحصاء اإلستداللي
صحراويأ.   

63:قمح        

 منهجية البحث
يسعدأ.   

63:قمح        

 منهجية البحث
يسعدأ.   

63:قمح        

 منهجية البحث
 أ. يسعد

63تط  ق:   

 
 األحــــــــد

 

اإلحصاء   
إلستدالليا  

 أ. صحراوي

56تط   ق:  

 لغة أجنبية
 أ. خويلد

56تط    ق:  

 االتصال 
. جدواليأ  

56:قمح     

 االتصال
. جدواليأ  

56:قمح     

م القياس والتقوي
 التربوي

بوعبدهللاأ.   

56:قمح        

م القياس والتقوي
 التربوي

بوعبدهللاأ.   

56:قمح        

 
 االثنــــــين

لتقويم القياس وا     
 التربوي

 أ. بوعبدهللا

61تط   ق:   

لماسترايجية التع  
أ. بوصلب      

61تط   ق  

 الثـــــالثاء  

 

استرايجية  
 التعلم

بوصلب      أ. 

56قمح          

ماسترايجية التعل  
بوصلب          أ. 

56قمح          

 علم النفس االجتماعي 
 التربوي

      سالم         أ. 

56:قمح        

علم النفس 
 االجتماعي التربوي

سالمأ.   

56:قمح        

تحليل أنظمة 
 التعليم

دعيدشأ.   

56:قمح     

تحليل أنظمة 
 التعليم

دعيدشأ.   

56:قمح     

تحليل أنظمة 
 التعليم

 أ. دعيدش

56تط   ق:   

 األربــــعاء

لخميــــسا           
 


