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

 
  


  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
  

  منھجیة وتقنیات البحث
  نسامیة بورنا/ د

  مدخل إل علم نفس الصحة
  سعید قارة/ د

  

  إحصاء وصفي
 عواطف بوقرة/ د

  
  مدخل إلى علم النفس المرضي 

  یامنة اسماعیلي/ د.أ

مفاھیم عامة في 
  األنثروبولوجیة الصحیة

  نوال بوضیاف/ د
  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

اء
الث

الث
  

  تكنولوجیات اإلعالم واالتّصال
  القري عبد الرحمن/ د

  

  اللغة االنجلیزیة
  مانشریط ای/ د

  دروس في تلقین البیداغوجیا
       خطوط رمضان/ د

  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه

  17:00ـ ـــــــــــــ 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
  

            

  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    
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  17:00ــ ــــــــــــ 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
  

  منھجیة وتقنیات البحث
  عبد الغني براخلیة/ د

  السلوك التنظیمي
  العمري واضح/ د

  علم النفس االجتماعي للمنظمات
  قویدر دوباخ/ د

  الشخصیة المھنیة 
  عبد الوھاب مغار/ د

 

 P الجناح    /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  11:00ــــ ــــــــــ 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

  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
  

            

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

س
می

لخ
ا

  

            

  رئيس القسم 
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  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  11:00ــــــــــــ ــ 9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الوقت

ین
الثن

ا
  

  منھجیة وتقنیات البحث
  مصطفى بعلي/ د

مدخل إلى علم النفس 
  المدرسي

  محمد برو/ د.أ

  

  إحصاء وصفي
 عواطف بوقرة/ د

لنفس علم امبادئ وأسس  
  المدرسي

  عبد الحق بركات/ د

مدخل إلى مفھوم ذوي 
  الحاجات الخاصة

  مصباح جالب/ د
  مخبر المھارات الحیاتیة  مخبر المھارات الحیاتیة  مخبر المھارات الحیاتیة  مخبر المھارات الحیاتیة  مخبر المھارات الحیاتیة

  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

  قاعة الدكتوراه  قاعة الدكتوراه  راهقاعة الدكتو
  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
  

            

  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    
  

    


