
                                             جامعة المسيلة                       
    2018/2019                                   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 

   قسم علم النفس 
      ===========================================================================================================  

  

  تخصص القیاس النفسي والتقویم التربوي تخصص القیاس النفسي والتقویم التربوي ..  علوم التربیة: التوقیت األسبوعي الخاص بطلبة السنة األولى دكتوراه الطور الثالث شعبة
  

  السداسي األولالسداسي األول
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــ ــ 14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

حد
األ

  

            

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

ین
الثن

ا
  

    
  

    

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــ ــ  8:00  الوقت

اء
الث

الث
  

  تكنولوجیات اإلعالم واالتّصال
  القري عبد الرحمن/ د

  

  اللغة االنجلیزیة
  شریط ایمان/ د

  ن البیداغوجیادروس في تلقی
   خطوط رمضان/ د

  

  /1إحصاء استداللي 
   طھ حمود / د.أ

بناء وتكییف الروائز وفق 
النظریة الكالسیكیة في 

  قدوري رابح / د.أالقیاس 
  مخبر الجودة العمومیة  مخبر الجودة العمومیة  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

اء
ربع

األ
  

      
  /1منھجیة وتقنیات البحث 

  كتفي عزوز/ د 

  
  /1التقویم التربوي 

  خطوط رمضان/ د

  
  /1القیاس النفسي والتربوي 

  ي سامیةابراھیم/ د

  
بناء وتكییف الروائز وفق 

  /1النظریة المعاصرة 
    ابراھیمي سامیة/ د

  مخبر الجودة العمومیة  مخبر الجودة العمومیة  مخبر الجودة العمومیة  مخبر الجودة العمومیة
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ـــــــــــ ـــ 12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

س
می

لخ
ا

  

            

   رئيس القسم    
  
  
  
  

  



                                             جامعة المسيلة                       
    2018/2019                                   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 

   قسم علم النفس 
      ===========================================================================================================  

  علم النفس التربوي علم النفس التربوي   تخصصتخصص  .علوم التربیة: األولى دكتوراه الطور الثالث شعبة طلبة السنةالخاص ب التوقیت األسبوعي
  

  السداسي األولالسداسي األول
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ـ ـــــــــــــ  8:00  الوقت

حد
األ

  

            

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــ ــــــــــ 12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

ین
الثن

ا
  

          
  

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

اء
الث

الث
  

  تكنولوجیات اإلعالم واالتّصال
  القري عبد الرحمن/ د

  

  اللغة االنجلیزیة
  شریط ایمان/ د

  دروس في تلقین البیداغوجیا
   خطوط رمضان/ د

مشكالت واستراتیجیات التعلم 
1/  
    حسین قرساس

  Pالجناح    / قاعة األساتذة  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ـــــــــــــ ـ  8:00  الوقت

اء
ربع

األ
  

  
  

  
/  1علم النفس التربوي 

  حسین قرساس

  
     / 1منھجیة وتقنیات البحث 

  عزوز كتفي/ د

  
  /1ربوي التقویم الت

  خطوط رمضان/ د

  
  /1القیاس النفسي والتربوي 

    ابراھیمي سامیة/ د

 Pالجناح    / قاعة األساتذة Pالجناح    / قاعة األساتذة Pالجناح    / قاعة األساتذة Pالجناح    / قاعة األساتذة Pالجناح    / قاعة األساتذة
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــ ــــــــــــ 9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

س
می

لخ
ا

  

            

   رئيس القسم    
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    2018/2019                                   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 
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  ھھاإلرشاد والتوجیاإلرشاد والتوجی  تخصصتخصص. .   علوم التربیة: األولى دكتوراه الطور الثالث شعبة طلبة السنةالخاص ب التوقیت األسبوعي
  

  السداسي األولالسداسي األول
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

حد
األ

  

            

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

ین
الثن

ا
  

          
  

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

اء
الث

الث
  

  تكنولوجیات اإلعالم واالتّصال
  القري عبد الرحمن/ د

  

  اللغة االنجلیزیة
  شریط ایمان/ د

  دروس في تلقین البیداغوجیا
   خطوط رمضان/ د

   / 1تقنیات اإلرشاد التربوي 
    عزوز كتفي/ د

  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

اء
ربع

األ
  

  
  

  
/ 1نظریات التوجیھ واإلرشاد 

  عزوز كتفي/ د

  
      / 1حث منھجیة وتقنیات الب

  عزوز كتفي/ د

  
  /1التقویم التربوي 

  خطوط رمضان/ د

  
  /1القیاس النفسي والتربوي 

    ابراھیمي سامیة/ د

 قاعة الدكتوراه قاعة الدكتوراه قاعة الدكتوراه قاعة الدكتوراه قاعة الدكتوراه
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــ ــــــــ 11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

س
می

لخ
ا

  

            

   رئيس القسم    
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  التربیة الخاصة التربیة الخاصة   تخصصتخصص  .علوم التربیة: الطور الثالث شعبة األولى دكتوراه طلبة السنةالخاص ب التوقیت األسبوعي
  

  السداسي األولالسداسي األول
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  تالوق

حد
األ

  

            

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

ین
الثن

ا
  

      
  

    

  17:00ـــــ ـــــــــ 15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

اء
الث

الث
  

  تكنولوجیات اإلعالم واالتّصال
 القري عبد / د

  

  اللغة االنجلیزیة الرحمن
  شریط ایمان/ د

  دروس في تلقین البیداغوجیا
   خطوط رمضان/ د

القیاس والتشخیص في التربیة 
  /1الخاصة 

    بوقرة عواطف/ د

  والنمو مخبر الصحة  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

اء
ربع

األ
  

  

  
  

مفاھیم أساسیة في التربیة 
                     / 1الخاصة 

  المالك عبد مكفس/ د

  
  /1التدخل المبكر

  حلیمة شریفي /د
  

  
البرامج التربویة لذوي 

       / 1االحتیاجات الخاصة 
  مكفس عبد المالك/   د

  
/ 1التأھیل لذوي اإلعاقة 

  حلیمة شریفي /د

  والنمومخبر الصحة   مخبر الصحة والنمو  مخبر الصحة والنمو  مخبر الصحة والنمو  مخبر الصحة والنمو  مخبر الصحة والنمو
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

س
می

لخ
ا

  

            

   رئيس القسم    


