
2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/ومـالی
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

العملعلم النفس
یسعد.أ

59:قتط

منھجیة وتقنیات البحث
بن غذفة.أ
05:مدمح 

منھجیة وتقنیات البحث
بن غذفة.أ
71:قتط

األحــــــــــد

مرضيعلم النفس ال
حافري.أ
05:مدمح

علم النفس المرضي
بوعود.أ

82:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
لعوج.أ

60:قتط

علم النفس النمو
خلفة.أ

60:قتط

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

علم النفس المدرسي
بن غالم.أ
56:قتط

الثــــــالثاء

االجتماعيعلم النفس 
عالونة.أ

05:مدمح 

بناء االختبارات
شامي.أ

61:قتط

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفةالنوري



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

بیة واألرطوفونیا                            قسم علم النفس وعلوم التر

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

ثانـــــــيال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

علم النفس العمل
علطي.أ

58:قتط

علم النفس المرضي
بوشراكي.أ
70:قتط

منھجیة وتقنیات 
البحث

بن غذفة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

علم النفس النمو
بوشراكي.أ
54:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

علم النفس المدرسي
بن غالم.أ

60:قتط

الثــــــالثاء

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

بناء االختبارات
شامي.أ

65:قتط

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

منھجیة وتقنیات البحث
شیحي.أ

62:قتط

لغة أجنبیة
جنیدي فایزة.أ

62:قتط

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم 

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

ثالـــــــثال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

النفس المرضيعلم 
بوشراكي.أ
70:قتط

منھجیة وتقنیات البحث
بن غذفة.أ
68:قتط

منھجیة وتقنیات 
البحث

بن غذفة.أ
05:مدمح 

بناء االختبارات
بلقیدوم.أ

69:قتط

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

النموعلم النفس 
بوشراكي.أ
71:قتط

علم النفس العمل
یسعد.أ

66:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

الثــــــالثاء

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

النفس المدرسيعلم 
عالونة.أ

55:قتط

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
بن دالي.أ
61:قتط

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم 

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

رابــــع    ال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

دالي ھشام.أ
71:قتط

بناء االختبارات
ھوادف.أ

05:مدمح 

علم النفس المرضي
بوعود.أ

67:قتط

وتقنیات البحثمنھجیة
عظیمي.أ

62:قتط

منھجیة وتقنیات 
البحث

بن غذفة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

علم النفس العمل
علطي.أ

53:قتط

علم النفس المدرسي
بن غالم.أ

57:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

بناء االختبارات
بلقیدوم.أ

58:قتط

الثــــــالثاء

علم النفس النمو
عیساوي.أ
17:قتط

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

خامــــس    ال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

علم النفس العمل
علطي.أ

64:قتط

منھجیة وتقنیات 
البحث

بن غذفة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

علم النفس النمو
بوشراكي.أ
61:قتط

علم النفس المدرسي
بن غالم.أ

61:قتط

علم النفس المرضي
بوعود.أ

62:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
بن دالي مصطفى.أ

59:قتط

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

بناء االختبارات
بلقیدوم.أ

57:قتط

الثــــــالثاء

منھجیة وتقنیات البحث
شیحي.أ

60:قتط

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

سادس    ال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

بناء االختبارات
بلقیدوم.أ

59:قتط

منھجیة وتقنیات 
البحث

بن غذفة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

يضعلم النفس المر
حافري.أ

70:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

علم النفس العمل
بوعالیة.أ
61:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
61:قتط

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

الثــــــالثاء

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

علم النفس النمو
زید حسین.أ
63:قتط

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
بن دالي.أ
82:قتط

منھجیة وتقنیات البحث
شیحي.أ

63:قتط

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 الثانــــي السداسي

سابــــع    ال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

منھجیة وتقنیات 
البحث

بن غذفة.أ
05:مدمح 

علم النفس الفزیولوجي
مزوار.أ

60:قتط

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

يعلم النفس المدرس
وسطاني.أ
58:قتط

.أعلم النفس المرضي 
بن غذفة

69:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

.أبناء االختبارات
ھوادف

69:قتط

الثــــــالثاء

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

علم النفس النمو
زید حسین.أ
59:قتط

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
جنیدي فایزة.أ

82:قتط

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

منھجیة وتقنیات البحث
شیحي.أ

64:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

ثامــــن    ال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

منھجیة وتقنیات 
البحث

بن غذفة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

علم النفس المرضي
غذفةبن.أ
57:قتط

بناء االختبارات
ھوادف.أ

58ق تط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

علم النفس النمو
حجاب.أ

59:قتط

يسردعلم النفس الم
وسطاني.أ
59:قتط

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
دالي ھشام.أ
62:قتط

منھجیة وتقنیات البحث
شیحي.أ

60:قتط

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

علم النفس العمل
بوعالیة.أ
60:قتط

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

تاســـع    ال: الفوجعلم النفسالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
بناء االختبارات

ھوادف.أ
05:مدمح 

منھجیة وتقنیات البحث
بن غذفة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس المرضي
حافري.أ
05:مدمح

يضعلم النفس المر
حافري.أ

59:قتط

علم النفس المدرسي
وسطاني.أ
05:مدمح 

االثنـــــــین

علم النفس العمل
بوعالیة.أ
69:قتط

تكنلوجیة االتصال
خلفة.أ

05:مدمح 

مدرسيعلم النفس ال
وسطاني.أ
65:قتط

بناء االختبارات
ھوادف.أ

60ق تط

الثــــــالثاء

علم النفس االجتماعي
عالونة.أ

05:مدمح 

علم النفس النمو
بزیح.أ

66:قتط

منھجیة وتقنیات البحث
شیحي.أ

74:قتط

علم النفس النمو
بزیح ھناء.أ

05:مدمح 

األربـــــعاء

علم النفس العمل
عسیلي.أ
05:مدمح 

لغة أجنبیة
جنیدي فایزة.أ

65:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا             

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

ولاأل: الفوجعلوم التربیةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
التربوالنفسيالقیاس
خرموش.أ
06:مدمح 

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ
05:مدمح 

لغة أجنبیة
برغوث إلھام.أ

52:قتط

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ

59:قتط

األحــــــــــد

علم نفس التربوي
معارشة.أ
05:مدمح 

التربیة المقارنة
فارس.أ

56:قتط

علم نفس التربوي
سالم.أ

57:قتط

منھجیة البحث التربو
خلوة.أ

05:مدمح 

االثنـــــــین

التربیة المقارنة
فارس.أ
05:مدمح 

القیاس النفسي التربو
خرموش.أ
55:قتط

الثــــــالثاء

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ

05:مدمح 

التربیة العالجیة
معارشة.أ
60:قتط

البحث ترمنھجیة
بن عمارة.أ
57:قتط

التوجیھ واإلرشاد التر
عتوتة.أ

57:قتط

األربـــــعاء

التربیة العالجیة
خلیفي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

ثانـــــيال: الفوجعلوم التربیةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
القیاس النفسي التربو

خرموش.أ
06:مدمح 

القیاس النفسي التربو
ھوادف.أ

62:قتط

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم نفس التربوي
معارشة.أ
05:مدمح 

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ

67:قتط

منھجیة البحث التربو
خلوة.أ

05:مدمح 

االثنـــــــین

التربیة المقارنة
فارس.أ
05:مدمح 

التوجیھ واإلرشاد التر
عتوتة.أ

56:قتط

علم نفس التربوي
سامعي.أ

56:قتط

مقارنةالتربیة ال
فارس.أ

54:قتط

الثــــــالثاء

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ

05:مدمح 

منھجیة البحث تر
بن عمارة.أ
61:قتط

األربـــــعاء

العالجیةالتربیة
خلیفي.أ
05:مدمح 

التربیة العالجیة
خلیفي.أ

70:قتط

لغة أجنبیة
برغوث إلھام.أ

66:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

ثالـــــثال: الفوجعلوم التربیةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
القیاس النفسي التربو

خرموش.أ
06:مدمح 

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ

52:قتط

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

التربیة المقارنة
فارس.أ

58:قتط

علم نفس التربوي
معارشة.أ
05:مدمح 

منھجیة البحث تر
معارشة.أ
59:قتط

القیاس النفسي التربو
ھوادف.أ

59:قتط

منھجیة البحث التربو
خلوة.أ

05:مدمح 

االثنـــــــین

التوجیھ واإلرشاد التر
عتوتة.أ

58:قتط

التربیة المقارنة
فارس.أ
05:مدمح 

لغة أجنبیة
بن دالي مصطفى.أ

69:قتط

الثــــــالثاء

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ

05:مدمح 

علم نفس التربوي
سالم.أ

55:قتط

األربـــــعاء

التربیة العالجیة
خلیفي.أ
05:مدمح 

التربیة العالجیة
لیفيخ.أ

65:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 



قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

رابـــــعال: الفوجعلوم التربیةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
القیاس النفسي التربو

خرموش.أ
06:مدمح 

منھجیة البحث تر
عظیمي.أ
63:قتط

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

علم نفس التربوي
معارشة.أ
05:مدمح 

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ
66:قتط

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ

72:قتط

منھجیة البحث التربو
خلوة.أ

05:مدمح 

االثنـــــــین

التربیة المقارنة
فارس.أ
05:مدمح 

القیاس النفسي التربو
خرموش.أ
71:قتط

التربیة المقارنة
خنیش.أ

58:قتط

الثــــــالثاء

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ

05:مدمح 

التربیة العالجیة
خلیفي.أ

81:قتط

علم نفس التربوي
سالم.أ

60:قتط

األربـــــعاء

التربیة العالجیة
خلیفي.أ
05:مدمح 

لغة أجنبیة
برغوث غلھام.أ

68:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              



للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

خامـــــسال: الفوجعلوم التربیةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
القیاس النفسي التربو

خرموش.أ
06:مدمح 

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ
05:مدمح 

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ

70:قتط

األحــــــــــد

علم نفس التربوي
معارشة.أ
05:مدمح 

منھجیة البحث تر
بن عمارة.أ
67:قتط

منھجیة البحث التربو
خلوة.أ

05:مدمح 

القیاس النفسي التربو
ھوادف.أ

62:قتط

االثنـــــــین

التربیة المقارنة
فارس.أ
05:مدمح 

التوجیھ واإلرشاد التر
بن دعیمة.أ
55:قتط

الثــــــالثاء

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ

05:مدمح 

التربیة المقارنة
خنیش.أ

65:قتط

علم نفس التربوي
معارشة.أ
61:قتط

التربیة العالجیة
خلیفي.أ

76:قتط

األربـــــعاء

التربیة العالجیة
خلیفي.أ
05:مدمح 

لغة أجنبیة
برغوث إلھام.أ

59:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

سادسال: الفوجعلوم التربیةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
القیاس النفسي التربو

خرموش.أ
06:مدمح 

اإلدارة والتخطیط التر
باشیوة.أ
05:مدمح 

لغة أجنبیة
برغوث إلھام.أ

58:قتط

األحــــــــــد

علم نفس التربوي
معارشة.أ
05:مدمح 

علم نفس التربوي
معارشة.أ
58:قتط

منھجیة البحث التربو
خلوة.أ

05:مدمح 

االثنـــــــین

التربیة المقارنة
فارس.أ
05:مدمح 

التربیة المقارنة
خنیش.أ

65:قتط

اإلدارة والتخطیط التر
خنیش.أ

59:قتط

القیاس النفسي التربو
خرموش.أ
69:قتط

الثــــــالثاء

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ

05:مدمح 

التوجیھ واإلرشاد التر
بن عمارة.أ
56:قتط

منھجیة البحث تر
معارشة.أ
56:قتط

.أالتربیة العالجیة
خلیفي

71:قتط

األربـــــعاء

التربیة العالجیة
خلیفي.أ
05:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

ولاأل: الفوجأرطــــوفــونـیاالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النفس اللغوي    علم 

جعط.أ
62:قتط

ج تنفسي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ
05:مدمح 

ج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ

59:قتط

البحثمنھجیة
خالد.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

ج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ
06:مدمح 

منھجیة البحث       
ذیب.أ

58:قتط

االثنـــــــین

الفونولوجیا
بعیسى.أ
06:مدمح 

االختبارات األرطوفونیة
سعد.أ

05:مدمح 

ج تنفسي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ

70:قتط

الثــــــالثاء

لغويعلم النفس ال
بعیسى.أ
05:مدمح 

الفونولوجیا
بعیسى. أ
55:قتط

یةاالختبارات األرطوفون
سعد. أ

59:قتط

األربـــــعاء

.ألغة متخصصة       
بعیسى

90:قتط

السمعيالقیاس 
عبدالصمد.أ
64:قتط

لسمعيالقیاس ا
عبدالصمد.أ
06:مدمح 

الخـمـیــس

مصلحة التعلیم والتقییمرئیس 

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

لثانـــــيا: الفوجأرطــــوفــونـیاالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
ج تنفسي.فیزیو.تش

بوفاسة.أ
05:مدمح 

.أعلم النفس اللغوي      
جعط

56:قتط

منھجیة البحث
خالد.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

منھجیة البحث       
ذیب.أ

63:قتط

ج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ
06:مدمح 

ج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ

60:قتط

االثنـــــــین

الفونولوجیا
بعیسى. أ
71:قتط

الفونولوجیا
بعیسى.أ

06:مدمح 

ج تنفسي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ

68:قتط

االختبارات األرطوفونیة
سعد.أ

05:مدمح 

الثــــــالثاء

علم النفس اللغوي
بعیسى.أ
05:مدمح 

السمعيالقیاس 
عبدالصمد.أ
58:قتط

االختبارات 
یةاألرطوفون

سعد. أ
...:قتط

األربـــــعاء

القیاس السمعي
عبدالصمد.أ
06:مدمح 

لغة متخصصة          
بعیسى.أ

57:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

لثالـــــثا: الفوجأرطــــوفــونـیاالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
ج تنفسي.فیزیو.تش

بوفاسة.أ
05:مدمح 

علم النفس اللغوي     
جعط.أ

54:قتط

منھجیة البحث
خالد.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

.أج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة

58:قتط

ج تنفسي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ

56:قتط

ج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ
06:مدمح 

االثنـــــــین

الفونولوجیا
بعیسى.أ
06:مدمح 

یةاالختبارات األرطوفون
سعد. أ

61:قتط

االختبارات 
األرطوفونیة

سعد.أ
05:مدمح 

الثــــــالثاء

علم النفس اللغوي
بعیسى.أ
05:مدمح 

الفونولوجیا
بعیسى. أ
58:قتط

.أمنھجیة البحث       
ذیب

52:قتط

لغة متخصصة          
بعیسى.أ

69:قتط

األربـــــعاء

القیاس السمعي
عبدالصمد.أ
06:مدمح 

.أالسمعيالقیاس 
عبدالصمد

71:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            



للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

لرابـــــعا: الفوجأرطــــوفــونـیاالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم النفس اللغوي   

جعط.أ
70:قتط

ج تنفسي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ
05:مدمح 

ج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ

55:قتط

منھجیة البحث
خالد.أ
05:مدمح 

األحــــــــــد

ج العصبي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ
06:مدمح 

االثنـــــــین

یةاالختبارات األرطوفون
سعد. أ

70:قتط

الفونولوجیا
بعیسى.أ

06:مدمح 

ج تنفسي.فیزیو.تش
بوفاسة.أ

63:قتط

االختبارات األرطوفونیة
سعد.أ

05:مدمح 

الثــــــالثاء

علم النفس اللغوي
بعیسى.أ
05:مدمح 

.أالسمعيالقیاس 
عبدالصمد

57:قتط

.أالبحث       منھجیة
ذیب

59:قتط

الفونولوجیا
بعیسى. أ
54:قتط

األربـــــعاء

لغة متخصصة          
بعیسى           تط.أ

68:ق

القیاس السمعي
عبدالصمد.أ
06:مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

ألولا: الفوجعلم النفس العیاديالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العالجات السلوكیة

عزوز.أ
08مدمح 

العالجات السلوكیة
عزوز.أ

56:قتط

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

بن عطیة.أ
06مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس األدویة
فاسي.أ

06:مدمح 

العالجات  ذات 
المنحى التحلیلي

حمایدیة.أ
55:قتط

والمجتمعالمخدرات
بوروبة.أ
06مدمح 

االثنـــــــین

العالجات  ذات المنحى 
التحلیلي

حمایدیة.أ
05:مدمح 

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

بومعزة.أ
58:قتط

الثــــــالثاء

العالج النسقي
بوثلجة. أ

53:قتط

لغة أجنبیة
عمارجیة.أ
53:قتط

العالج النسقي
بوثلجة.أ
05:مدمح 

األربـــــعاء

الخـمـیــس
التعلیم والتقییمرئیس مصلحة

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

طوفونیا                            قسم علم النفس وعلوم التربیة واألر

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

الثانـــــي: الفوجعلم النفس العیاديالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العالجات السلوكیة

عزوز.أ
08مدمح 

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

بن عطیة.أ
06مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس األدویة
فاسي.أ

06:مدمح 

العالجات  ذات 
المنحى التحلیلي

حمایدیة.أ
55:قتط

العالجات السلوكیة 
عزوز.أ

70:قتط

المخدرات والمجتمع
بوروبة.أ
06مدمح 

االثنـــــــین

العالجات  ذات المنحى 
التحلیلي

حمایدیة.أ
05:مدمح 

لغة أجنبیة
لعزازقة.أ
53:قتط

الثــــــالثاء

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

بومعزة.أ
57:قتط

العالج النسقي
بوثلجة.أ
05:مدمح 

العالج النسقي
بوثلجة. أ

73:قتط

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

الثالـــــث: الفوجعلم النفس العیاديالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العالجات السلوكیة

عزوز.أ
08مدمح 

العالجات السلوكیة 
عزوز.أ

72:قتط

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

بن عطیة.أ
06مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس األدویة
فاسي.أ

06:مدمح 

المخدرات والمجتمع
بوروبة.أ
06مدمح 

االثنـــــــین

العالجات  ذات 
المنحى التحلیلي

بومعزة.أ
69:قتط

العالجات  ذات المنحى 
التحلیلي

حمایدیة.أ
05:مدمح 

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
بومعزة.أ
69:قتط

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

عزیز.أ
54:قتط

العالج النسقي
بوثلجة. أ

54:قتط

العالج النسقي
بوثلجة.أ
05:مدمح 

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

الرابـــــع: الفوجعلم النفس العیاديالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العالجات السلوكیة

عزوز.أ
08مدمح 

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

بن عطیة.أ
06مدمح 

لغة أجنبیة
شرفي.أ

61:قتط

األحــــــــــد

علم النفس األدویة
فاسي.أ

06:مدمح 

العالج النسقي
عزوز             تط. أ

66:ق

المخدرات والمجتمع
بوروبة.أ
06مدمح 

االثنـــــــین

العالجات  ذات المنحى 
التحلیلي

حمایدیة.أ
05:مدمح 

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

عزیز.أ
53:قتط

الثــــــالثاء

العالجات السلوكیة 
جبار.أ

56:قتط

العالج النسقي
بوثلجة.أ
05:مدمح 

العالجات  ذات 
المنحى التحلیلي

جبار.أ
72:قتط

األربـــــعاء

الخـمـیــس
مصلحة التعلیم والتقییمرئیس 

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

واألرطوفونیا                            قسم علم النفس وعلوم التربیة 

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

الخامـــــس: الفوجعلم النفس العیاديالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العالجات السلوكیة

عزوز.أ
08مدمح 

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

بن عطیة.أ
06مدمح 

األحــــــــــد

علم النفس األدویة
فاسي.أ

06:مدمح 

العالج النسقي
عزوز              تط. أ

60:ق

العالجات السلوكیة 
جبار.أ

59:قتط

المخدرات والمجتمع
بوروبة.أ
06مدمح 

االثنـــــــین

العالجات  ذات المنحى 
التحلیلي

حمایدیة.أ
05:مدمح 

العالج ذو المنحى 
اإلنساني

عزیز.أ
57:قتط

لغة أجنبیة
شرفي.أ

53:قتط

الثــــــالثاء

العالجات  ذات 
المنحى التحلیلي

عمارجیة.أ
65:قتط

العالج النسقي
بوثلجة.أ
05:مدمح 

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 



2019/2018 السداسي الثانــــي

ولاأل: الفوجمل والتنظیم وتسییر الموارد البشریةعلم النفس العالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

مختاربوثلجة .أ
52:قتط

الفردتحلیل 
كفان.أ
02مدمح 

األحــــــــــد

.أتحلیل الفرد
علطي

72:قتط

االثنـــــــین

مخاطر تعاطي المخدرات
خلفة.أ

05:مدمح 

تسییر الموارد البشریة
كفان. أ

55ق تط

تسییر الموارد بشریة
كفان.أ

05مدمح 

الثــــــالثاء

الصحة النفسیة والعم
بحري. أ

64:قتط

الصحة النفسیة والعمل
بحري.أ

04:مدمح 

األرغونومیا
عسیلي.أ
06:مدمح 

األرغونومیا
عسیلي. أ

57:قتط

األربـــــعاء

النفس التسویقيعلم
بحري. أ

71ق تط

علم النفس التسویقي
بحري.أ
04:مدمح 

الخـمـیــس

مصلحة التعلیم والتقییمرئیس 

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

تربیة واألرطوفونیا                            قسم علم النفس وعلوم ال

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي



الثانـــي: الفوجعلم النفس العمل والتنظیم وتسییر الموارد البشریةالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تحلیل الفرد

كفان.أ
02مدمح 

األحــــــــــد

لغة أجنبیة
نیني.أ

56:قتط

االثنـــــــین

مخاطر تعاطي المخدرات
خلفة.أ

05:مدمح 

تسییر الموارد بشریة
كفان.أ

05مدمح 

تسییر الموارد 
البشریة

كفان. أ
72ق تط

الثــــــالثاء

الصحة النفسیة والعمل
بحري.أ

04:مدمح 

األرغونومیا
عسیلي.أ
06:مدمح 

علم النفس التسویقي
عیساوي. أ
80ق تط

تحلیل الفرد
سیدي صالح.أ

76:قتط

األربـــــعاء

علم النفس التسویقي 
بحري.أ
04:مدمح 

األرغونومیا
عسیلي. أ
63:قتط

الصحة النفسیة والعمل
بحري. أ

63:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي



الثالـــث: الفوجعلم النفس العمل والتنظیم وتسییر الموارد البشریةالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

بوثلجة مختار.أ
61:قتط

تحلیل الفرد
كفان.أ
02مدمح 

األحــــــــــد

تحلیل الفرد
علطي. أ

65ق تط

االثنـــــــین

مخاطر تعاطي المخدرات
خلفة.أ

05:مدمح 

تسییر الموارد بشریة
كفان.أ

05مدمح 

الموارد البشریةتسییر
ذیاب. أ

73ق تط

الثــــــالثاء

الصحة النفسیة والعمل
بحري.أ

04:مدمح 

األرغونومیا
عسیلي.أ
06:مدمح 

علم النفس التسویقي
عیساوي. أ
75ق تط

األربـــــعاء

علم النفس التسویقي 
بحري.أ
04:مدمح 

الصحة النفسیة والعمل
بحري. أ

62:قتط

األرغونومیا
عسیلي. أ

تط
62:ق

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي



األول: الفوجأرطوفونیاالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
األحــــــــــد

ضي   مرعلم النفس ال
لعوامن.أ

53:قتط

اضطرابات اللفة 
ةبوالمكت

لعوامن.أ
06مدمح 

اللغة اضطرابات 
.أمكتوبةال

قیرواني
52:قتط

االثنـــــــین

.أعلم النفس العصبي   
بزیح

54:قتط

علم النفس المعرفي   
قیرواني.أ
59:قتط

علم النفس العصبي
بزیح.أ
06مدمح 

لغة متخصصة         
بزیح.أ
77:قتط

الثــــــالثاء

مذكرة التخرج
سعد.أ
06مدمح 

التربص المیداني
سعد.أ

06مدمح 

علم النفس المعرفي   
خالد. أ

04:مدمح

األربـــــعاء

ضيرعلم النفس الم
لعوامن.أ
06مدمح 

مخاطر المخدرات
بزیح.أ
05مدمح 

دراسة حالة
جنون. أ

61:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثانــــــي: الفوجأرطوفونیاالسنة الثالثة  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
األحــــــــــد

ضي   رعلم النفس الم
لعوامن.أ

68:قتط

اضطرابات اللفة 
المكتوبة

لعوامن.أ
06مدمح 

االثنـــــــین

لغة متخصصة         
بزیح.أ
67:قتط

اضطرابات اللغة 
.أالمكتوبة                

قیرواني
52:قتط

.أعلم النفس العصبي   
بزیح

73:قتط

علم النفس العصبي
بزیح.أ
06مدمح 

الثــــــالثاء

مذكرة التخرج
سعد.أ
06مدمح 

التربص المیداني
سعد.أ

06مدمح 

علم النفس المعرفي   
خالد.أ

77:قتط

علم النفس المعرفي   
خالد. أ

04:مدمح

األربـــــعاء

ضيرعلم النفس الم
لعوامن.أ
06مدمح 

دراسة حالة
جنون. أ

69:قتط

مخاطر المخدرات
بزیح.أ
05مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثالــــــث: الفوجأرطوفونیاالسنة الثالثة  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
األحــــــــــد

اضطرابات اللغة 
.أالمكتوبة                

قیرواني
54:قتط

اضطرابات اللفة 
المكتوبة

لعوامن.أ
06مدمح 

علم النفس المعرفي   
قیرواني.أ
75:قتط

االثنـــــــین

علم النفس العصبي
بزیح.أ
06مدمح 

الثــــــالثاء

مذكرة التخرج
سعد.أ
06مدمح 

لغة متخصصة         
بزیح.أ
72:قتط

التربص المیداني
سعد.أ

06مدمح 

علم النفس المعرفي   
خالد. أ

04:مدمح

األربـــــعاء

ضيرعلم النفس الم
لعوامن.أ
06مدمح 

.أعلم النفس العصبي   
بزیح

66:قتط

مخاطر المخدرات
بزیح.أ
05مدمح 

علم النفس المرضي   
لعوامن.أ

71:قتط

دراسة حالة
جنون. أ

60:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الرابــــــع: الفوجأرطوفونیاالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم



األحــــــــــد

اضطرابات اللغة 
.أالمكتوبة                

قیرواني
69:قتط

اضطرابات اللفة 
المكتوبة

لعوامن.أ
06مدمح 

االثنـــــــین

دراسة حالة
جنون. أ

76:قتط

علم النفس العصبي
بزیح.أ
06مدمح 

الثــــــالثاء

التخرجمذكرة
سعد.أ
06مدمح 

علم النفس المعرفي   
خالد.أ

68:قتط

التربص المیداني
سعد.أ

06مدمح 

لغة متخصصة         
بزیح.أ
78:قتط

علم النفس المعرفي   
خالد. أ

04:مدمح

األربـــــعاء

ضيرعلم النفس الم
لعوامن.أ
06مدمح 

علم النفس المرضي   
لعوامن.أ

59:قتط

مخاطر المخدرات
بزیح.أ
05مدمح 

.أعلم النفس العصبي   
بزیح

59:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجتوجیھ وإرشادالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
التربیة البیئیة التقویم التربوي تربويالتقویم ال األحــــــــــد



خرموش.أ
02مدمح 

دعیدش. أ
54:قتط

دعیدش.أ
05مد مح 

النظام التربوي 
الجزائري                

سامعي.أ
04مد مح 

الفروق الفردیة
بلة. أ

68:قتط

االثنـــــــین

الفروق الفردیة
بوصلب.أ
06مدمح 

لغة أجنبیة
لعوج. أ

53:قتط

مبادئ ونظریات إرشا
لعزازقة. أ

57:قتط

مبادئ ونظریات إرش
مقدم.أ

04مدمح 

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

مخاطر المخدات
قانرز.أ
05مدمح 

صعوبات التعلم 
حربوش. أ
58قتط

صعوبات التعلم 
حربوش.أ
03مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثانـــــي: الفوجتوجیھ وإرشادالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
التربیة البیئیة لغة أجنبیة التقویم التربوي األحــــــــــد



خرموش.أ
02مدمح 

بوثلجة. أ
57:قتط

دعیدش.أ
05مد مح 

النظام التربوي 
الجزائري                

سامعي.أ
04مد مح 

االثنـــــــین

الفروق الفردیة
بوصلب.أ
06مدمح 

مبادئ ونظریات إرشا
لعزازقة. أ

72:قتط

مبادئ ونظریات إرش
مقدم.أ

04مدمح 

الفروق الفردیة
وسطاني. أ
65:قتط

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

صعوبات التعلم 
حربوش. أ
57قتط

مخاطر المخدات
قانرز.أ
05مدمح 

التقویم التربوي
عظیمي. أ

57:قتط

صعوبات التعلم 
حربوش.أ
03مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثالـــــث: الفوجتوجیھ وإرشادالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
التربیة البیئیة التقویم التربوي التقویم التربوي األحــــــــــد



خرموش.أ
02مدمح 

دعیدش. أ
73:قتط

دعیدش.أ
05مد مح 

النظام التربوي 
الجزائري                

سامعي.أ
04مد مح 

االثنـــــــین

الفروق الفردیة
بوصلب.أ
06مدمح 

لغة أجنبیة
بن دالي. أ
73:قتط

الفروق الفردیة
وسطاني. أ
71:قتط

مبادئ ونظریات إرش
مقدم.أ

04مدمح 

مبادئ ونظریات إرشا
لعزازقة. أ

64:قتط

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

مخاطر المخدات
قانرز.أ
05مدمح 

صعوبات التعلم 
حربوش. أ
57ق تط

صعوبات التعلم 
حربوش.أ
03مدمح 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجعلم النفس التربويالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة نظریات العلم األحــــــــــد



نیني. أ
58:قتط

بن دعیمة.أ
53ق مح 

النظام التربوي 
الجزائري

نبیلي.أ
01مد مح 

الموھبة والتفوق
فارس. أ

54:قتط

والتفوقالموھبة
زرقان.أ
53ق مح 

االثنـــــــین

علم النفس األسري
بوعزة.أ
53ق مح 

نظریات التعلم
بوعزة. أ

72:قتط

مخاطر المخدرات
فارس.أ
04مد مح 

الثــــــالثاء

المناھج التربویة
خنیش.أ
01مد مح 

علم النفس األسري
سترالرحمان. أ
73قتط

التربیة البیئیة
أحمید.أ
53ق مح 

المناھج التربویة
بوعزة. أ
64:قتط

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثانـــــي: الفوجعلم النفس التربويالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم



نظریات العلم
بن دعیمة.أ

53ق مح 

نظریات التعلم
بن دعیمة. أ
75:قتط

علم النفس األسري
بن دعیمة. أ
18قتط

األحــــــــــد

النظام التربوي 
الجزائري

نبیلي.أ
01مد مح 

الموھبة والتفوق
زرقان. أ

....:قتط

الموھبة والتفوق
زرقان.أ
53ق مح 

االثنـــــــین

علم النفس األسري
بوعزة.أ
53ق مح 

المناھج التربویة
سترالرحمان. أ

52:قتط

مخاطر المخدرات
فارس.أ
04مد مح 

الثــــــالثاء

المناھج التربویة
خنیش.أ
01مد مح 

التربیة البیئیة
أحمید.أ
53ق مح 

لغة أجنبیة
نیني. أ

63:قتط

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا             

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثالـــــث: الفوجعلم النفس التربويالسنة الثالثة  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم النفس األسري

بن دعیمة. أ
59قتط

نظریات العلم
بن دعیمة.أ

53ق مح 

األحــــــــــد

النظام التربوي 
الجزائري

نبیلي.أ
01مد مح 

الموھبة والتفوق
زرقان. أ

74:قتط

الموھبة والتفوق
زرقان.أ
53ق مح 

االثنـــــــین

نظریات التعلم
بوعزة. أ

62:قتط

علم النفس األسري
بوعزة.أ
53ق مح 

مخاطر المخدرات
فارس.أ
04مد مح 

المناھج التربویة
سترالرحمان. أ

74:قتط

الثــــــالثاء

المناھج التربویة
خنیش.أ
01مد مح 

لغة أجنبیة
نیني. أ

69:قتط

التربیة البیئیة
أحمید.أ
53ق مح 

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

ألولا: الفوجماســــترعیاديعلم النفس الالسنة األولى



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
االختبارات والمقاییس

بوعود. أ
71ق مح

االتصال
قماز.أ
71ق مح 

علم النفس الصدمة
زكراوي. أ
71:قتط

اإلجرامعلم 
آیت مجبر. أ

71:قتط
األحــــــــــد

االختبارات والمقاییس
بوعود. أ

70:قتط

الصدمةعل النفس 
زكراوي. أ

75:مح        ق

االضطرابات 
السیكسوماتیة

تطجبار. أ
73ق 

علم اإلجرام 
آیت مجبر.أ

71ق مح 

العالجات النفسیة
شرفي.أ
71ق مح 

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
عمارجیة. أ
66:قتط

دراسة حالة
بوروبة. أ
54ق تط

دراسة حالة
بوروبة. أ

67مح         ق 

العالجات النفسیة
شرفي. أ

71ق تط
الثــــــالثاء

االضطرابات 
السیكسوماتیة

جبار. أ
71:مح           ق

دینامیكیة الجماعات
أوملیلي. أ

13:قمح
األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثاني: الفوجماســــترعلم النفس العیاديالسنة األولى  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
االختبارات والمقاییس

بوعود. أ
71ق مح

االتصال
قماز.أ
71ق مح 

االختبارات والمقاییس
بوعود. أ
64ق تط

علم النفس الصدمة
زكراوي. أ
69:قتط

األحــــــــــد

علم اإلجرام
مجبرآیت . أ

84:قتط

الصدمةعل النفس 
زكراوي. أ

75:مح        ق

االضطرابات 
السیكسوماتیة

جبار. أ
70:قتط

علم اإلجرام 
آیت مجبر.أ

71ق مح 

العالجات النفسیة
شرفي.أ
71ق مح 

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
عمارجیة. أ
66:قتط

حالةدراسة
بوروبة. أ
70ق تط

العالجات النفسیة
شرفي. أ

61ق تط

دراسة حالة
بوروبة. أ

67مح         ق 
الثــــــالثاء

االضطرابات 
السیكسوماتیة

جبار. أ
71:مح           ق

دینامیكیة الجماعات
أوملیلي. أ

13:قمح
األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــترعلم النفس المدرسيالسنة األولى  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم النفس االجتماعي

مزوز.أ
68ق تط

علم النفس االجتماعي
مزوز. أ

69مح        ق 

لغة أجنبیة
بن عطیة. أ
69:قتط

علم النفس األسري
بوثلجة. أ
58:قمح

األحــــــــــد

علم النفس المرضي 
للمتمدرس

فاسي. أ
71:مح         ق

الدافعیة والمشروع 
المدرسي

وسطاني. أ
53:تط        ق

علم النفس البیولوجي
حافري. أ
69:قمح

الدافعیة والمشروع 
المدرسي

وسطاني. أ
69:مح        ق

االثنـــــــین

تقنیات جمع البیانات
عزیز.أ

70ق مح 

التعلم صعوبات
األكادیمیة

تیغلیت. أ
70:قتط

صعوبات التعلم 
األكادیمیة

تیغلیت.أ
70ق مح

علم النفس المرضي 
للمتمدرس

فاسي. أ
63:تط         ق

الثــــــالثاء

حمایة الطفولة 
والمنظمات الدولیة

بلعقاب.أ
70ق مح

التدریب على تطبیق 
النفسیةاالختبارات 

بكار. أ
52تط         ق 

تقنیات جمع البیانات
عزیز. أ

69:تط         ق

التدریب على تطبیق 
االختبارات النفسیة

بكار.أ
69ق مح

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثاني: الفوجماســــترعلم النفس المدرسيالسنة األولى  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم النفس االجتماعي

مزوز. أ
69مح        ق 

علم النفس االجتماعي
مزوز.أ

60ق تط

علم النفس األسري
بوثلجة. أ
58:قمح

األحــــــــــد

علم النفس المرضي 
للمتمدرس

فاسي. أ
71:مح         ق

علم النفس البیولوجي
حافري. أ
69:قمح

الدافعیة والمشروع 
المدرسي

وسطاني. أ
69:مح        ق

االثنـــــــین

تقنیات جمع البیانات
عزیز.أ

70ق مح 

صعوبات التعلم 
األكادیمیة

تیغلیت. أ
54:قتط

علم النفس المرضي 
للمتمدرس

فاسي. أ
55:قتط       

صعوبات التعلم 
األكادیمیة

تیغلیت.أ
70ق مح

الثــــــالثاء

حمایة الطفولة 
والمنظمات الدولیة

بلعقاب.أ
70مح         ق 

لغة أجنبیة
بن عطیة. أ
61:قتط

تقنیات جمع البیانات 
عزیز. أ

66:تط         ق

التدریب على تطبیق 
االختبارات النفسیة

بكار. أ
65تط         ق 

التدریب على تطبیق 
االختبارات النفسیة

بكار.أ
69ق مح

الدافعیة والمشروع 
المدرسي

وسطاني. أ
70:تط        ق

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــترعلم النفس العمل والتنظیم وتسییر الموارد البشریةالسنة األولى



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
االختیار المھني 

بوعلي. أ
68:قتط

االختیار المھني 
بوعلي. أ
65:قمح

. أالسلوك التنظیمي
لونیس

65:تط           ق

السلوك التنظیمي
لونیس. أ
65:قمح

األحــــــــــد

األرغونومیا المعرفیة
بغول. أ

66:مح         ق

إدارة الصراع
یسعد. أ

66:مح        ق

منھجیة وتقنیات البحث
بوعلي. أ

65:تط           ق

منھجیة وتقنیات البحث
بوعلي. أ

65:مح         ق

االتصال التنظیمي
لونیس. أ
65:قمح

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
خویلد. أ

67:تط         ق

األرغونومیا المعرفیة
بغول. أ

67:تط           ق

اإلحصاء التطبیقي
بغول. أ

65:قتط

اإلحصاء التطبیقي
بغول. أ

68:مح        ق
الثــــــالثاء

البشریةتسییر الموارد 
سیدي صالح. أ

67:تط         ق

البشریةتسییر الموارد 
سیدي صالح. أ

67:مح         ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــترعلم النفس العمل والتنظیم وتسییر الموارد البشریةالسنة الثانیة  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد
ملتقیات متخصصة

یسعد.أ
64ق مح

العمل الشخصي
لونیس. أ

64:مح        ق
االثنـــــــین

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــترعلم األعصاب اللغويالسنة األولى  



15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
المعرفي واللغويالنمو

الدخ. أ
86:مح       ق

الشیخوخة العصبیة
خرباش. أ

64:مح        ق

الشلل الدماغي
خرباش. أ
64:قمح

األحــــــــــد

تحلیل المدونة
جنون. أ

89:تط       ق

المقابلة العیادیة 
یوسفي.أ

82تط       ق 

لغة أجنبیة
بوروبة.أ

60:قتط

الشلل الدماغي
خرباش. أ
12:قتط

االثنـــــــین

نظریات اللغة واالتصال
سعد. أ

65:مح          ق

الحبسة عند الطفل
شنافي.أ

64ق تط

الحبسة عند الطفل
شنافي.أ
64ق مح

المقابلة العیادیة 
یوسفي.أ
57ق مح

الثــــــالثاء

عند الراشد الحبسة 
والمسن

بزیح. أ
66:قتط

الحبسة عند الراشد 
والمسن

بزیح. أ
66:مح         ق

تحلیل المدونة
جنون. أ

03:مح       ق

الشیخوخة العصبیة
خرباش. أ

64:تط        ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثاني: الفوج1رماســــتعلم األعصاب اللغويالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم



تحلیل المدونة
جنون. أ

87:تط       ق

النمو المعرفي واللغوي
الدخ. أ

86:مح       ق

الشیخوخة العصبیة
خرباش. أ

64:مح        ق

الشلل الدماغي
خرباش. أ
64:قمح

األحــــــــــد

المقابلة العیادیة
وسفيی.أ

69تط        ق 

الشلل الدماغي
خرباش. أ
60:قتط

الشلل الدماغي
خرباش. أ
61:قمح

لغة أجنبیة
حمایدیة.أ
59ق تط

االثنـــــــین

نظریات اللغة واالتصال
سعد. أ

65:مح          ق

الحبسة عند الراشد 
والمسن

بزیح. أ
64:قتط

الحبسة عند الطفل 
شنافي. أ

64مح         ق 

المقابلة العیادیة 
یوسفي.أ
57ق مح

الثــــــالثاء

الحبسة عند الراشد 
والمسن

بزیح. أ
66:مح         ق

الحبسة عند الطفل
شنافي.أ
70ق تط

تحلیل المدونة
جنون. أ

03:مح       ق

الشیخوخة العصبیة
خرباش. أ

61:مح        ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوج2رماســــتعلم األعصاب اللغويالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم



ملتقیات متخصصة
رباشخ. أ

26:مح       ق
األحــــــــــد

االثنـــــــین

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا              

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــترعلم النفس التربويالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 --14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
األحــــــــــد



العالقة التربویة
سالم.أ
63ق مح

تربوي.ن.اإلحصاء في ع
صحراوي. أ
64:قتط

بويرت.ن.اإلحصاء في ع
صحراوي. أ

63:مح         ق

التكوین المھني 
والتمھین

سامعي. أ
63:قمح         

االثنـــــــین

لغة إنجلیزیة
بوخدیر. أ

57:تط         ق

التربیة المستمرة
خنیش. أ

67مح       ق 

البیداغوجیا الفارقیة
سترالرحمان.أ

66مح       ق 

ھندسة التكوین
أحمید.أ
66ق تط

ھندسة التكوین
أحمید.أ

66مح       ق 
الثــــــالثاء

التربویةالعالقة
سالم. أ

71تط     ق 

البیداغوجیا الفارقیة
سترالرحمان. أ

68ق تط

تكوین المكونین
سامعي. أ
68:قتط

تكوین المكونین
سامعي. أ

68:مح        ق
األربـــــعاء

منھجیة التقصي المیداني 
في التربیة

نویوة. أ
68:تط      ق

التقصيمنھجیة 
المیداني في التربیة

نویوة. أ
68:قمح    

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

الثاني: الفوجماســــترعلم النفس التربويالسنة األولى  

15.30 -17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
األحــــــــــد



اإلحصاء في 
تربوي.ن.ع
........ أ

67:قتط

العالقة التربویة
سالم.أ
63ق مح

تربوي.ن.اإلحصاء في ع
صحراوي. أ

63:قمح    

التكوین المھني 
والتمھین

سامعي. أ
63:مح         ق

االثنـــــــین

التربیة المستمرة
خنیش. أ

57مح       ق 

البیداغوجیا الفارقیة
سترالرحمان.أ

66مح       ق 

تكوین المكونین
سامعي. أ
68:قتط

ھندسة التكوین
أحمید.أ

66مح       ق 
الثــــــالثاء

العالقة التربویة
..... أ

62تط     ق 

ھندسة التكوین
أحمید.أ
53ق تط

البیداغوجیا الفارقیة
سترالرحمان. أ

65ق تط

تكوین المكونین
سامعي. أ

68:مح        ق
األربـــــعاء

منھجیة التقصي 
المیداني في التربیة

نویوة. أ
67:تط      ق

لغة إنجلیزیة
خویلد. أ

27:تط         ق

منھجیة التقصي المیداني 
في التربیة

نویوة. أ
68:قمح    

الخـمـیــس

التعلیم والتقییمرئیس مصلحة 

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ألرطوفونیا                            قسم علم النفس وعلوم التربیة وا

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــتراإلرشاد والتوجیھالسنة األولى  

15.30 --17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إرشاد الحاالت الخاصة

مقدم. أ
منھجیة البحث

قماز. أ
مشكالت األتمتة

بلقیدوم. أ
لغة إنجلیزیة

بوخدیر. أ



61:مح       ق 61:مح        ق 61:مح       ق 68:قتط األحــــــــــد

االثنـــــــین

المعالجة اإلحصائیة
شامي. أ

62:مح       ق

النفس االجتماعي.ع
عالونة. أ

62:مح       ق

إرشاد الحاالت الخاصة
مقدم. أ

62:قتط

منھجیة البحث
عالونة. أ
62:قتط

المعالجة اإلحصائیة
شامي. أ
67:قتط

الثــــــالثاء

النفس االجتماعي.ع
عالونة. أ

64:تط        ق

یم البرامج اإلرشادیةوتق
عتوتة. أ
64:قتط

تقدیم البرامج اإلرشادیة
عتوتة. أ

64:مح       ق

التوجیھ واإلرشاد
بوصلب. أ

62:قتط

المھنيالتوجیھ واإلرشاد
بوصلب. أ

62:مح        ق
األربـــــعاء

االتصال
خلیفي. أ

67:مح       ق

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــتراإلرشاد والتوجیھالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
الملتقیات

قماز. أ
الملتقیات

مقدم. أ



65:مح       ق 60:قتط األحــــــــــد
االثنـــــــین

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

الخـمـیــس

مصلحة التعلیم والتقییمرئیس 

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــتراألنظمة التعلیمیة والمناھج الدراسیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
اإلحصاء 
اإلستداللي

علطي. أ

منھجیة وتقنیات البحث
یسعد. أ

67:قتط

منھجیة وتقنیات البحث
یسعد. أ

67:مح           ق

اإلحصاء اإلستداللي
صحراوي. أ

67:مح        ق
األحــــــــــد



53:تط        ق
االتصال

جدوالي. أ
70:مح       ق

االجتماعي.ع ن
سالم. أ

68:مح       ق

تحلیل أنظمة التعلیم
دعیدش. أ

67:قتط

أنظمة التعلیمتحلیل
دعیدش. أ

67:مح           ق

االثنـــــــین

لغة إنجلیزیة
خویلد. أ

68:قتط

استراتیجیات التعلم
بوصلب. أ
68:قتط

استراتیجیات التعلم
بوصلب. أ

68:مح         ق

القیاس والتقویم التربوي
بوعبدهللا. أ
68:قتط

الثــــــالثاء

القیاس والتقویم التربوي
بوعبدهللا. أ

54:مح           ق

تصمیم وتطویرالمناھج
نویوة. أ

67:قتط

تصمیم وتطویرالمناھج
نویوة. أ

67:مح           ق

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثانــــي

األول: الفوجماســــتراألنظمة التعلیمیة والمناھج الدراسیةالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
ملتقیات

صحراوي. أ
66:قتط

األحــــــــــد



االثنـــــــین

الثــــــالثاء

ملتقیات
بوعبدهللا. أ

66:مح       ق

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة


