
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

    20 . 20.    22األفواج:                                                                  علم النفس العٌادي   ماســــتر  السنة األولى

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 اللغة األجنبٌة

0لعزازقة فأ.   

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشسٌكولوجٌة األ   
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

طإحصاء وتحلٌل المع  
 أ. دعٌش 

21مح    مد:  

 العالجات النفسٌة
 أ. شرفً 

21مح    مد:  

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

علم النفس     
 االٌجابً

 أ. زكراوي

21مح      مد:  

االختبارات 
 والمقاٌٌس
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األربــــعاء  

23/20/0202  

 

علم النفس المرضً    
 للطفل والمراهق

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20ق:مح     

النفس المرضً 
 للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشاألسٌكولوجٌة    
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

طإحصاء وتحلٌل المع  
 أ. دعٌش 

21مح    مد:  

 العالجات النفسٌة
 أ. شرفً 

21مح    مد:  

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

علم النفس     
 االٌجابً

 أ. زكراوي

21مح      مد:  

االختبارات 
 والمقاٌٌس
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األحـــــــــد  

02/20/0202  
 

علم النفس المرضً    
 للطفل والمراهق

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

النفس المرضً 
 للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20 . 20.    22األفواج:                                                                                                                                  السنة األولى  علم النفس العٌادي   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشسٌكولوجٌة األ   
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

 إحصاء وتحلٌل المعط
 أ. دعٌش 

21مح    مد:  

 العالجات النفسٌة
 أ. شرفً 

21مح    مد:  

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 علم النفس االٌجابً    
 أ. زكراوي

21مح      مد:  

 االختبارات والمقاًٌ
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األربــــعاء  

00/20/0202  

 

المرضً علم النفس    
 للطفل والمراهق

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

األجنبٌة اللغة  

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشسٌكولوجٌة األ   
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

 إحصاء وتحلٌل المع
 أ. دعٌش 

21مح      مد:  

 العالجات النفسٌة
 أ. شرفً 

21مح      مد:  

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 علم النفس االٌجابً    
زكراويأ.   

21مح      مد:  

 االختبارات والمقاًٌ
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األحـــــــــد  

04/20/0202  
 

علم النفس المرضً    
 للطفل والمراهق

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

المرضً للراشد النفس  

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

علم النفس مرضً       
 للراشد

 أ. عمارجٌة 

21مح    مد:   

علم النفس مرضً 
 للراشد

 أ. عمارجٌة 

21مح    مد:  

 اللغة األجنبٌة
 أ. لعزازقة

21مح    مد:  

 الثـــالثاء

06/20/0202  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

    20 . 20.    22األفواج:                                                                  السنة األولى  علم النفس العٌادي   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشسٌكولوجٌة األ   
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

طإحصاء وتحلٌل المع  
 أ. دعٌش 

21مح    مد:  

 العالجات النفسٌة
 أ. شرفً 

21مد:مح      

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

علم النفس     
 االٌجابً

 أ. زكراوي

21مح      مد:  

االختبارات 
 والمقاٌٌس
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األحــــــــــد  

20/22/0202  

 

علم النفس المرضً    
 للطفل والمراهق

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

النفس المرضً 
 للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

األجنبٌة اللغة  

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشسٌكولوجٌة األ   
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

 إحصاء وتحلٌل المع
 أ. دعٌش 

21مح      مد:  

 العالجات النفسٌة
 أ. شرفً 

21مح      مد:  

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

علم النفس     
 االٌجابً

 أ. زكراوي

21مح      مد:  

االختبارات 
 والمقاٌٌس
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األربــــعاء  

23/22/0202  

 

علم النفس المرضً    
 للطفل والمراهق

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

النفس المرضً 
 للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 الخمــٌــــس

24/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

    20 . 20.    22األفواج:                                                                  السنة األولى  علم النفس العٌادي   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشسٌكولوجٌة األ   
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

طإحصاء وتحلٌل المع  
 أ. دعٌش 

21مح    مد:  

 العالجات النفسٌة
 أ. شرفً 

21مح    مد:  

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

علم النفس     
 االٌجابً

 أ. زكراوي

21مح      مد:  

االختبارات 
 والمقاٌٌس
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األحــــــــــد  

22/22/0202  

 

علم النفس المرضً    
والمراهقللطفل   

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

النفس المرضً 
 للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 اللغة األجنبٌة

0أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

0لعزازقة ف أ.  

20مح   ق:  

 اللغة األجنبٌة

2أ. لعزازقة ف  

20مح   ق:  

  
 

 

خاصشسٌكولوجٌة األ   
 أ. آٌت مجبر

21مح    مد    

طإحصاء وتحلٌل المع  
 أ. دعٌش 

21مح    مد:  

 العالجات النفسٌة
  أ. شرفً 

21مح    مد:  

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

علم النفس     
 االٌجابً

 أ. زكراوي

21مد:مح        

االختبارات 
 والمقاٌٌس
 أ. جبار

21مح      مد:  

 األطرالنظرٌة المفسرة
 أ. تغلٌت

21مح   مد:  

 األربــــعاء  

20/22/0202  

 

علم النفس المرضً    
 للطفل والمراهق

 أ. أوملٌلً

21مح     مد:  

  
 

 النفس المرضً للراشد

0أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

النفس المرضً 
 للراشد

0فأ. عمارجٌة   

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً للراشد

2أ. عمارجٌة ف  

20مح   ق:  

 الخمــٌــــس

21/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

    20.  20.    22األفواج:                                                                  السنة األولى  علم النفس المدرسً   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 -- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 --- 22  5 ---- 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 المقابلة العٌادٌة  

. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 الثـــالثاء    

22/20/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األربــــعاء  

23/20/0202  

 

 االتصال البٌداغوجً    
غ عزٌزأ.   

21مح   مد:  

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

 المقابلة العٌادٌة  
. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 الســبـــــت    

26/20/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األحـــــــــد  

02/20/0202  
 

 االتصال البٌداغوجً    
عزٌز غأ.   

21مح   مد:  

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20.  20.    22األفواج:                                                                                          السنة األولى  علم النفس المدرسً   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 --- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 --- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 المقابلة العٌادٌة  

. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 الثـــالثاء    

00/20/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األربــــعاء  

00/20/0202  

 

 االتصال البٌداغوجً     
عزٌز غأ.   

21مح   مد:  

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

 المقابلة العٌادٌة  
. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 الســبـــــت    

03/20/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األحـــــــــد  

04/20/0202  
 

 االتصال البٌداغوجً     
عزٌز غأ.   

21مح   مد:  

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 لغة أجنبٌة  
لبدانًأ.   

21مح     مد:  

 الدمج المدرسً 
لعزازقةأ.   

21مح     مد:  

 الدمج المدرسً
لعزازقةأ.   

21مح     مد:  

 الثـــالثاء   

06/20/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 020/22/24

    20.  20.    22األفواج:                                                                                          السنة األولى  علم النفس المدرسً   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 -- 22  5 --- 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 المقابلة العٌادٌة  

. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 السبــــــــت    

20/22/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األحــــــــــد  

20/22/0202  

 

 االتصال البٌداغوجً    
عزٌز غأ.   

21مح   مد:  

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

 المقابلة العٌادٌة  
. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 الثـــالثاء    

22/22/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األربــــعاء  

23/22/0202  

 

 االتصال البٌداغوجً    
عزٌز غأ.   

21مح   مد:  

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

    20.  20.    22األفواج:                                                                  السنة األولى  علم النفس المدرسً   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 --- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 --- 22  5 ---- 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 المقابلة العٌادٌة  

. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 السبــــــــت    

26/22/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األحــــــــــد  

22/22/0202  

 

 االتصال البٌداغوجً    
عزٌز غأ.   

21مد:مح     

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

 المقابلة العٌادٌة  
. بوروبةأ  

21مح    مد   

 خطوات انجاز البحث 
قماز أ.   

21مح      مد:  

 التخلً عن المدرسة
حجابأ.   

21مح      مد:  

 الثـــالثاء    

20/22/0202  

 

 الدمج المدرسً

0لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 الدمج المدرسً

0. 2لعزازقة فأ.   

21:قمح      

 العنف المدرسً
أوملٌلًأ.   

21مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

0لبدانً فأ.   

21:قمح      

 لغة أجنبٌة

2لبدانً فأ.   

21:قمح      

 األربــــعاء  

20/22/0202  

 

 االتصال البٌداغوجً    
عزٌز غأ.   

21مح   مد:  

 صعوبات التعلم النمائٌة
تغلٌتأ.   

21مح      مد:  

 علم النفس البٌئً
مزوزأ.   

21مح   مد:  

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

    20.    22األفواج:                                           السنة األولى  علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌة   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 منهجٌة البحث  

. بوعلًأ  

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 عالقات وقانون العمل
ٌسعدأ.   

20:قمح        

 الثـــالثاء    

22/20/0202  

 

 تحلل العمل
بغولأ.   

22مح      مد  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
بغولأ.   

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 األربــــعاء    

23/20/0202  

 

التوجٌه 
 المهنً 

خلفةأ.   

22مح     مد:   

النفس االجتماعًعلم   
عالونةأ.   

22مح   مد:  

    
 

 الخمــٌــــس   

24/20/0202  

 

 منهجٌة البحث  
. بوعلًأ  

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 عالقات وقانون العمل
ٌسعدأ.   

20:قمح        

 الســبـــــت    

26/20/0202  

 

 تحلل العمل
بغولأ.   

22مح      مد  

الموارد البشرٌة تسٌٌر  
بغولأ.   

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0خوٌلد فأ.   

20:قمح      

علم النفس 
 االقتصادي

0لونٌس فأ.   

23:قمح       

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

0لونٌس فأ.   

23:قمح      

علم النفس 
 االقتصادي

2لونٌس فأ.   

23:ق   مح   

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

2لونٌس فأ.   

23:قمح      

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

التوجٌه 
 المهنً 

خلفةأ.   

22مح     مد:   

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.   

22مح   مد:  

علم النفس 
 االقتصادي

لونٌسأ.   

22مح      مد:  

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

لونٌسأ.   

22مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 



2سطيفجامعة محمد لمين دباغين   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20.    22األفواج:                                   والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌة   ماســــتر السنة األولى  علم النفس العمل

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 -- 22  6 --- 22  5 --- 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 منهجٌة البحث  

 أ. بوعلً

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2خوٌلد ف أ.  

20مح    ق:  

 عالقات وق العمل
 أ. ٌسعد

20مح      ق:  

 الثـــالثاء    

00/20/0202  

 
 تحلل العمل

 أ. بغول

22مح      مد  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
 أ. بغول

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0أ. خوٌلد ف  

20مح    ق:  

 األربــــعاء    

00/20/0202  

 
 التوجٌه المهنً 

 أ. خلفة

22مد:    مح    

 علم النفس االجتماعً
 أ. عالونة

22مح   مد:  

    
 

 
 

 

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

 منهجٌة البحث  
 أ. بوعلً

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2أ. خوٌلد ف  

20مح    ق:  

 عالقات وقا العمل
 أ. ٌسعد

20مح      ق:  

 الســبـــــت    

03/20/0202  

 

 تحلل العمل
بغولأ.   

22مح      مد  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
بغولأ.   

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0خوٌلد فأ.   

20:قمح      

علم النفس 
 االقتصادي

0أ. لونٌس ف  

23مح     ق:  

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

0أ. لونٌس ف  

23مح    ق:  

علم النفس 
 االقتصادي

2أ. لونٌس ف  

23مح    ق:  

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

2أ. لونٌس ف  

23ق:مح      

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 التوجٌه المهنً 
خلفةأ.   

22مح     مد:   

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.   

22مح   مد:  

 علم النفس االقتصادي
لونٌسأ.   

22مح      مد:  

 األرغونومٌا 
لونٌسأ.   

22مح  مد:  

  
 

 
 

 

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 عالقات وقانون العمل  
ٌسعدأ.   

25مد:     مح   

 الثـــالثاء      

06/20/0202  

 



 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 020/22/24

    20.    22األفواج:                                   السنة األولى  علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌة   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 منهجٌة البحث  

. بوعلًأ  

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2خوٌلد فأ.   

20:قمح      

وقانون العمل عالقات  
ٌسعدأ.   

20:قمح        

 السبــــــــت    

20/22/0202  

 

 تحلل العمل
بغولأ.   

22مح      مد  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
بغولأ.   

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0خوٌلد فأ.   

20:قمح      

علم النفس 
 االقتصادي

0لونٌس فأ.   

23:قمح       

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

0لونٌس فأ.   

23:قمح      

علم النفس 
 االقتصادي

2لونٌس فأ.   

23:ق   مح   

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

2لونٌس فأ.   

23:قمح      

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

التوجٌه 
 المهنً 

خلفةأ.   

22مح     مد:   

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.   

22مح   مد:  

علم النفس 
 االقتصادي

لونٌسأ.   

22مح      مد:  

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

لونٌسأ.   

22مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

 منهجٌة البحث  
. بوعلًأ  

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 عالقات وقانون العمل
ٌسعدأ.   

20:قمح        

 الثـــالثاء    

22/22/0202  

 

 تحلل العمل
بغولأ.   

22مح      مد  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
بغولأ.   

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 األربــــعاء    

23/22/0202  

 

التوجٌه 
 المهنً 

خلفةأ.   

22مح     مد:   

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.   

22مح   مد:  

    
 

 
 
 

 

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

    20.    22األفواج:                                   وتسٌٌر الموارد البشرٌة   ماســــترالسنة األولى  علم النفس العمل والتنظٌم 

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 منهجٌة البحث  

. بوعلًأ  

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 عالقات وقانون العمل
ٌسعدأ.   

20:قمح        

 السبــــــــت    

26/22/0202  

 

 تحلل العمل
بغولأ.   

22مح      مد  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
بغولأ.   

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 علم النفس االقتصادي

0أ. لونٌس ف  

23مح     ق:  

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

0أ. لونٌس ف  

23مح    ق:  

علم النفس 
 االقتصادي

2أ. لونٌس ف  

23مح    ق:  

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

2أ. لونٌس ف  

23مح    ق:  

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 التوجٌه المهنً 
خلفةأ.   

22مح     مد:   

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.   

22مح   مد:  

علم النفس 
 االقتصادي

لونٌسأ.   

22مح      مد:  

األرغونومٌا 
 التصمٌمٌة

لونٌسأ.   

22مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

 منهجٌة البحث  
. بوعلًأ  

22مح    مد   

 لغة أجنبٌة 

2خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 عالقات وقانون العمل
ٌسعدأ.   

20:قمح        

 الثـــالثاء    

20/22/0202  

 

 تحلل العمل
بغولأ.   

22مح      مد  

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
بغولأ.   

22مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

0خوٌلد فأ.   

20:قمح      

 األربــــعاء    

20/22/0202  

 

 التوجٌه المهنً 
خلفةأ.   

22مح     مد:   

 علم النفس االجتماعً
عالونةأ.   

22مح   مد:  

    
 

 

 
 الخمــٌــــس  

21/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

    20 . 20.    22األفواج:                                                                           علم األعصاب اللغوي   ماســــتر السنة األولى 

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
الدمااللسانٌات الشلل 

 العٌادٌة
 أ. ضٌف

21مح    مد:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوٌة

 أ. جنون

21مح   مد:  

  لغة أجنبٌة    
0ف حجوجأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة
0ف حجوجأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة 
2فحجوج أ.   

20:قمح     

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

 علم النفس المرضً
0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

 علم النفس المرضً
0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

علم النفس 
 المرضً

2حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

 أ. خرباش
23مح         مد:  

منهجٌة البحث    
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مح      مد:  

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح
21مد:مح           

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً
21مح        مد   

علم النفس العصبً العٌادي 
 للطفل

 أ. بوفاسة

21مح      مد   

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 

الشلل الدمااللسانٌات 
 العٌادٌة
 أ. ضٌف
21مح    مد:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوٌة

 أ. جنون
21مد:مح     

  لغة أجنبٌة    
0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة
0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة 
2حجوج فأ.   

20:قمح     

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

 علم النفس المرضً

0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

 علم النفس المرضً

0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

علم النفس 
 المرضً

2حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

 أ. خرباش
23مح         مد:  

منهجٌة البحث    
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مح      مد:  

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح
21مح         مد:  

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً

21مح        مد   

النفس العصبً العٌادي علم 
 للطفل

 أ. بوفاسة
21مح      مد   

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20.  20.    22األفواج:                                                                           السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
الشلل الدمااللسانٌات 

 العٌادٌة
 أ. ضٌف

21مح    مد:  

نماذج معالجة المعلومة 
 اللغوٌة
 أ. جنون

21مح   مد:  

  لغة أجنبٌة    

0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة

0حجوج فأ.   

20:قمح     

أجنبٌة  لغة  

2حجوج فأ.   

20:قمح     

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 علم النفس المرضً

0أ. حماٌدٌة ف  

20مح   ق:  

 علم النفس المرضً

0أ. حماٌدٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً

2أ. حماٌدٌة ف  

20مح   ق:  

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

 أ. خرباش

23مح         مد:  

البحث  منهجٌة   
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مح      مد:  

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح

21مح         مد:  

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً

21مح        مد   

علم النفس العصبً العٌادي 
 للطفل

 أ. بوفاسة

21مح      مد   

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

الشلل الدمااللسانٌات 
 العٌادٌة
 أ. ضٌف

21مح    مد:  

نماذج معالجة المعلومة 
 اللغوٌة
 أ. جنون

21مح   مد:  

  لغة أجنبٌة    

0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة

0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة 

2حجوج فأ.   

20:قمح     

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 علم النفس المرضً

0فأ. حماٌدٌة   

20مح   ق:  

 علم النفس المرضً

0أ. حماٌدٌة ف  

20مح   ق:  

علم النفس 
 المرضً

2أ. حماٌدٌة ف  

20مح   ق:  

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

 أ. خرباش

23مح         مد:  

منهجٌة البحث    
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مح      مد:  

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح

21مد:     مح      

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً

21مح        مد   

علم النفس العصبً العٌادي 
 للطفل

 أ. بوفاسة

21مح      مد   

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

 علم النفس المرضً
  أ. حماٌدٌة

21:مدمح     

 علم النفس المرضً
 أ. حماٌدٌة 

21:مدمح     

أجنبٌة  لغة  
 أ. حجوج

22:مدمح     

 الثـــالثاء      

06/20/0202  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 020/22/24

    20 . 20.    22األفواج:                                                                           السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
الشلل الدمااللسانٌات 

 العٌادٌة
 أ. ضٌف
21مح    مد:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوٌة

 أ. جنون
21مح   مد:  

  لغة أجنبٌة    
0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة
0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة 
2حجوج فأ.   

20:قمح     

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 علم النفس المرضً

0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

 علم النفس المرضً

0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

علم النفس 
 المرضً

2حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

 أ. خرباش
23مح         مد:  

منهجٌة البحث    
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مد:مح        

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح
21مح         مد:  

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً

21مح        مد   

علم النفس العصبً العٌادي 
 للطفل

 أ. بوفاسة
21مح      مد   

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

الشلل الدمااللسانٌات 
 العٌادٌة
 أ. ضٌف

21مح    مد:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوٌة

 أ. جنون

21مح   مد:  

  لغة أجنبٌة    

0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة

0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة 

2حجوج فأ.   

20:قمح     

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

 علم النفس المرضً
0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

المرضًعلم النفس   
0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

علم النفس 
 المرضً

2حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

 أ. خرباش

23مح         مد:  

منهجٌة البحث    
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مح      مد:  

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح

21مح         مد:  

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً
21مح        مد   

علم النفس العصبً العٌادي 
 للطفل

 أ. بوفاسة

21مح      مد   

 الخمــٌــــس

24/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

    20 . 20.    22األفواج:                                                                           السنة األولى  علم األعصاب اللغوي   ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
الشلل الدمااللسانٌات 

 العٌادٌة
 أ. ضٌف
21مح    مد:  

معالجة  نماذج
 المعلومة اللغوٌة

 أ. جنون
21مح   مد:  

  لغة أجنبٌة    
0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة
0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة 
2حجوج فأ.   

20:قمح     

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

 علم النفس المرضً

0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

 علم النفس المرضً

0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

علم النفس 
 المرضً

2حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

 أ. خرباش
23مح         مد:  

منهجٌة البحث    
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مح      مد:  

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح
21مح         مد:  

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً

21مح        مد   

علم النفس العصبً العٌادي 
 للطفل

 أ. بوفاسة
21مح      مد   

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

الشلل الدمااللسانٌات 
 العٌادٌة
 أ. ضٌف

21مح    مد:  

نماذج معالجة 
 المعلومة اللغوٌة

 أ. جنون

21مح   مد:  

  لغة أجنبٌة    

0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة

0حجوج فأ.   

20:قمح     

 لغة أجنبٌة 

2حجوج فأ.   

20:قمح     

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 علم النفس المرضً
0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

 علم النفس المرضً
0حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

علم النفس 
 المرضً

2حماٌدٌة فأ.   

20:قمح     

فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة  
 الجهاز العصبً

خرباش أ.  

23مح         مد:  

منهجٌة البحث    
 ف.ع.اأع
 أ. خالد

21مح      مد:  

علم النفس العصبً العٌادي 
 للراشد والمسن

 أ. بزٌح

21مح         مد:  

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 المقابلة العٌادٌة        
 أ.ٌوسفً
21مح        مد   

علم النفس العصبً العٌادي 
 للطفل

 أ. بوفاسة

21مد    مح     

 الخمــٌــــس

21/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

    20.  0.    22األفواج:                                                                    ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مح    مد   

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 الثـــالثاء     

22/20/0202  

 
التسٌٌر فً 

 التربٌة
 أ. باشٌوة

25مح      مد  

 القٌاس النفسً
 أ. بن عٌسى

25مد:مح        

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

0ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

2ف  

20مح    ق:  

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً

25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
 أ. ببن غذفة

25مد:مح        

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مح    مد   

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 الســبـــــت     

26/20/0202  

 
فً  التسٌٌر

 التربٌة
 أ. باشٌوة

25مح      مد  

 القٌاس النفسً
 أ. بن عٌسى

25مح      مد:  

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

0ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

2ف  

20مح    ق:  

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً

25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
 أ. ببن غذفة

25مح      مد:  

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20.  0.    22األفواج:                                           السنة األولى  علم النفس التربوي  ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مح    مد   

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 الثـــالثاء     

00/20/0202  

 
التسٌٌر فً 

 التربٌة
 أ. باشٌوة

25مح      مد  

 القٌاس النفسً
 أ. بن عٌسى
25مح      مد:  

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة

2أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً
25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
 أ. ببن غذفة
25مح      مد:  

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مح    مد   

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 الســبـــــت     

03/20/0202  

 
التسٌٌر فً 

 التربٌة
 أ. باشٌوة
25مح      مد  

 القٌاس النفسً
 أ. بن عٌسى
25مح      مد:  

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

أجنبٌة لغة  

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة

2أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً
25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
 أ. ببن غذفة
25مح      مد:  

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مد:مح        

  
 

 
 
 

 

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 االتصال  
         أ. شامً 

25مح      مد:  

 الثـــالثاء      

06/20/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 020/22/24

    20.  0.    22األفواج:                                           ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مح    مد   

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 السبــــــــت     

20/22/0202  

 
فً التسٌٌر 
 التربٌة

 أ. باشٌوة

25مح      مد  

 القٌاس النفسً
 أ. بن عٌسى

25مح      مد:  

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

0ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

2ف  

20مح    ق:  

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً

25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
 أ. ببن غذفة

25مح      مد:  

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مد   مح    

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 الثـــالثاء     

22/22/0202  

 
التسٌٌر فً 

 التربٌة
 أ. باشٌوة

25مح      مد  

 القٌاس النفسً
 أ. بن عٌسى

25مح      مد:  

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

0ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

2ف  

20ق:مح      

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً

25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
 أ. ببن غذفة

25مح      مد:  

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  



2سطيفجامعة محمد لمين دباغين   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

    20.  0.    22األفواج:                                           ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مح    مد   

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 السبــــــــت     

26/22/0202  

 
التسٌٌر فً 

 التربٌة
 أ. باشٌوة

25مح      مد  

 القٌاس النفسً
 أ. بن عٌسى

25مح      مد:  

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

0ف  

20ق:مح      

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

2ف  

20مح    ق:  

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً

25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
 أ. ببن غذفة

25مح      مد:  

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

 االتصال

0أ. شامً ف  

21مح      ق:  

 االتصال

2أ. شامً ف  

21مح      ق  

 الدافعٌة والتعلم
 أ. علٌوي

25مح    مد   

 االتصال

0أ. شامً ف  

20مح      ق:  

 الثـــالثاء     

20/22/0202  

 
التسٌٌر فً 

 التربٌة
 أ. باشٌوة

25مح      مد  

 القٌاس النفسً
عٌسىأ. بن   

25مح      مد:  

 لغة أجنبٌة    

0أ. عاشوري ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

0ف  

20مح    ق:  

 لغة أجنبٌة
أ. عاشوري 

2ف  

20مح    ق:  

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 منهجٌة البحث 
سلٌمانًأ.   

25مح     مد:   

 المحددات المحٌطٌة
 أ. سامعً

25مح   مد:  

 العملٌات المعرفٌة
غذفةأ. ببن   

25مح      مد:  

نظم التعلٌم 
 والتكوٌن
 أ. أحمٌد

25مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

    20.    22األفواج:                                                                             ماســــتر  التوجٌه واإلرشادالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 التوجٌه واإلرشاد  

بوصلبأ.   

23مح    مد   

 الثـــالثاء      

22/20/0202  

 
المعالجة 
 اإلحصائٌة

شامًأ.   

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مح      مد:  

المعلوماتٌة  
بعدوالتعلم عن   

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 المعلوماتٌة والتعلم عن بعد 

2بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 األربــــعاء   

23/20/0202  

 

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

حربوشأ.   

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 لغة أجنبٌة

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 

 التوجٌه واإلرشاد  
بوصلبأ.   

23مح    مد   

 الســبـــــت      

26/20/0202  

 
المعالجة 
 اإلحصائٌة

شامًأ.   

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مد:      مح  

المعلوماتٌة  
 والتعلم عن بعد

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 المعلوماتٌة والتعلم عن بعد 

2بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 األحـــــــــد   

02/20/0202  
 

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

حربوشأ.   

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0بلعربً فأ.   

21:قمح        

 لغة أجنبٌة

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20.    22األفواج:                                                                                                               السنة األولى  التوجٌه واإلرشاد  ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 - 20  22 --- 20  22 - 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
واإلرشاد التوجٌه    

 أ. بوصلب

23مح    مد   

      
 

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 
 المعالجة اإلحصائٌة

 أ. شامً

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مح      مد:  

 المعلوماتٌة والتعلم  

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 المعلوماتٌة والتعلم عن  

2بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 األربــــعاء   

00/20/0202  

 
التكفل بذوي صعوبات 

 التعلم
 أ. حربوش

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0بلعربً فأ.   

21:قمح        

 لغة أجنبٌة

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

 التوجٌه واإلرشاد  
بوصلبأ.   

23مح    مد   

 الســبـــــت      

03/20/0202  

 
 المعالجة اإلحصائٌة

 أ. شامً

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مح      مد:  

 المعلوماتٌة والتعلم  

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 المعلوماتٌة والتعلم عن  

2ف بلقٌدوم أ.   

20مح    ق:  

 األحـــــــــد   

04/20/0202  
 

التكفل بذوي صعوبات 
 التعلم

 أ. حربوش

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0بلعربً فأ.   

21:قمح        

أجنبٌة لغة  

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

 المعلوماتٌة والتعلم عن بعد  
            أ. بلقٌدوم       

23مح    مد      

 الثـــالثاء      

06/20/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 020/22/24

    20.    22األفواج:                                                                             ماســــتر  التوجٌه واإلرشادالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 التوجٌه واإلرشاد  

بوصلبأ.   

23مح    مد   

 السبــــــــت      

20/22/0202  

 
المعالجة 
 اإلحصائٌة

شامًأ.   

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مح      مد:  

المعلوماتٌة  
 والتعلم عن بعد

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

المعلوماتٌة والتعلم عن  
 بعد

2بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 األحــــــــــد   

20/22/0202  

 

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

حربوشأ.   

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0بلعربً فأ.   

21:قمح        

 لغة أجنبٌة

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

 التوجٌه واإلرشاد  
بوصلبأ.   

23مح    مد   

 الثـــالثاء      

22/22/0202  

 
المعالجة 
 اإلحصائٌة

شامًأ.   

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مح      مد:  

المعلوماتٌة  
 والتعلم عن بعد

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

المعلوماتٌة والتعلم عن  
 بعد

2بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 األربــــعاء   

23/22/0202  

 

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

حربوشأ.   

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0بلعربً فأ.   

21:قمح        

 لغة أجنبٌة

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 الخمــٌــــس

24/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

    20.    22األفواج:                                                                             ماســــتر  التوجٌه واإلرشادالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 التوجٌه واإلرشاد  

بوصلبأ.   

23مح    مد   

 السبــــــــت      

26/22/0202  

 
المعالجة 
 اإلحصائٌة

شامًأ.   

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مح      مد:  

المعلوماتٌة  
 والتعلم عن بعد

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

عن المعلوماتٌة والتعلم  
 بعد

2بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 األحــــــــــد   

22/22/0202  

 

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

حربوشأ.   

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مح      مد:  

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0بلعربً فأ.   

21:قمح        

 لغة أجنبٌة

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 التوجٌه واإلرشاد  
بوصلبأ.   

23مح    مد   

 الثـــالثاء      

20/22/0202  

 
المعالجة 
 اإلحصائٌة

شامًأ.   

23مح      مد  

 منهجٌة البحث
قمازأ.   

23مح      مد:  

المعلوماتٌة  
 والتعلم عن بعد

0بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

المعلوماتٌة والتعلم عن  
 بعد

2بلقٌدوم  فأ.   

20مح    ق:  

 األربــــعاء   

20/22/0202  

 

التكفل بذوي 
 صعوبات التعلم

حربوشأ.   

23مح     مد:   

 تحلٌل العملٌة
توابتًأ.   

23مح   مد:  

 هندسة التكوٌن
. طباعأ  

23مح      مد:  

 أسالٌب التوجٌه
مقدمأ.   

23مد: مح       

  
 

 
 
 

 

 لغة أجنبٌة

0بلعربً فأ.   

21:قمح        

 لغة أجنبٌة

2ف بلعربًأ.   

21:قمح        

 الخمــٌــــس

21/22/0202  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

    20.    22األفواج:                                                                 ماســــتر  األنظمة التعلٌمٌة والمناهج الدراسٌةالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 استراٌجٌة التعلم  

مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0ف  بوعبدهللاأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2ف  بوعبدهللاأ.   

21:قمح        

 الثـــالثاء    

22/20/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مح      مد  

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

2ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 األربــــعاء     

23/20/0202  

 
 تحلٌل أنظمة التعلٌم

دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

وتطوٌر  تصمٌم
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مح      مد:  

 منهجٌة البحث
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 الخمــٌــــس   

24/20/0202  

 

 استراٌجٌة التعلم  
مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0بوعبدهللا فأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 الســبـــــت    

26/20/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مح      مد  

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

2ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 األحـــــــــد    

02/20/0202  
 

 تحلٌل أنظمة التعلٌم
دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

تصمٌم وتطوٌر 
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مح      مد:  

 منهجٌة البحث
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 االثــنــــــٌن   

02/20/0202  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20.    22األفواج:                                                                                   السنة األولى  األنظمة التعلٌمٌة والمناهج الدراسٌة  ماســــتر

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 استراٌجٌة التعلم  

مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 الثـــالثاء    

00/20/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مح      مد  

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

2ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 األربــــعاء     

00/20/0202  

 
 تحلٌل أنظمة التعلٌم

دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

تصمٌم وتطوٌر 
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مح      مد:  

 منهجٌة البحث
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 الخمــٌــــس   

01/20/0202  

التعلماستراٌجٌة     
مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0بوعبدهللا فأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 الســبـــــت    

03/20/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مح      مد  

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

2ف خوٌلدأ.   

21ق:مح      

 األحـــــــــد    

04/20/0202  
 

 تحلٌل أنظمة التعلٌم
دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

تصمٌم وتطوٌر 
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مح      مد:  

 منهجٌة البحث
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 االثــنــــــٌن   

05/20/0202  

 جودة التعلٌم  
بوعبدهللاأ.   

20مح    مد   

 الثـــالثاء      

06/20/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 020/22/24

    20.    22األفواج:                                                                 ماســــتر  األنظمة التعلٌمٌة والمناهج الدراسٌةالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 استراٌجٌة التعلم  

مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 السبــــــــت    

20/22/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مد    مح    

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

2ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 األحــــــــــد     

20/22/0202  

 
 تحلٌل أنظمة التعلٌم

دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

تصمٌم وتطوٌر 
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مح      مد:  

 منهجٌة البحث
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 االثنــــــــٌن   

21/22/0202  

 استراٌجٌة التعلم  
مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0بوعبدهللا فأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 الثـــالثاء    

22/22/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مح      مد  

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

2ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 األربــــعاء    

23/22/0202  

 
 تحلٌل أنظمة التعلٌم

دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

تصمٌم وتطوٌر 
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مح      مد:  

البحث منهجٌة  
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 الخمــٌــــس   

24/22/0202  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

    20.    22األفواج:                                                                 ماســــتر  األنظمة التعلٌمٌة والمناهج الدراسٌةالسنة األولى  

23 --- 24  22 --- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 ------ 22  6 ------ 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 استراٌجٌة التعلم  

مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 السبــــــــت    

26/22/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مح      مد  

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة 

2ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 األحــــــــــد     

22/22/0202  

 
 تحلٌل أنظمة التعلٌم

دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

تصمٌم وتطوٌر 
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مد:      مح  

 منهجٌة البحث
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 االثنــــــــٌن   

22/22/0202  

 استراٌجٌة التعلم  
مح     بوصلبأ. 

20مد   

 جودة التعلٌم

0بوعبدهللا فأ.   

21:قمح        

 جودة التعلٌم

2بوعبدهللا  فأ.   

21:قمح        

 الثـــالثاء    

20/22/0202  

 
 التقوٌم التربوي

بوعبدهللاأ.   

20مح      مد  

 اإلحصاء الوصفً
صحراويأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة  

2ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 األربــــعاء    

20/22/0202  

 
 تحلٌل أنظمة التعلٌم

دعٌدشأ.   

20مح   مد:   

 علم نفس طفل م
سالمأ.   

20مح   مد:  

تصمٌم وتطوٌر 
 المناهج

. نوٌوةأ  

20مح      مد:  

 منهجٌة البحث
ٌسعدأ.   

20مح      مد:  

 لغة أجنبٌة

0ف خوٌلدأ.   

21مح    ق:  

 
 

 الخمــٌــــس   

21/22/0202  

  


