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  السداسي الثالث             علم النفسعلم النفسشعبة شعبة                 الثانيةطلبة السنة التوقيت األسبوعي الخاص ب
 

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

حد
األ

  

  -1-منهجية وتقنيات البحث ) ملياني.د( فيزيولوجي ن ع  1 ف

  عبد الحق بركات/ د

   نظريات الشخصيــة
  ) بولسنان. د(

  علم النفس المعرفي  

   بلدية بن زطة/ د

) بن زطة .د(علم ن المعرفي 

  صيــة نظريات الشخ    )ملياني .د(فيزيولوجي   ن ع  )خالدي. د( منهجية وتقنيات  2 ف
  ) بولسنان. د(

  نظريات الشخصيــة    )بن زطة .د(علم ن المعرفي   3 ف
  S12 ق) بولسنان. د(

  

  فيزيولوجي ن ع      4 ف
 ) ملياني .د(

  

 منهجية وتقنيات     5 ف
   )خالدي. د(

   

ين
الثن

ا
  

  نظريات الشخصيــة     ).............. د( منهجية وتقنيات      1 ف

   طالبي  /د

  

   S12 ق) بن زطة .د(علم ن المعرفي        2 ف

         )........... د( منهجية وتقنيات   3 ف

 نظريات الشخصيــة  4 ف
  S13 ق) بولسنان.. د(

 ق   )........... د( منهجية وتقنيات    
S13  

  

  فيزيولوجي        ن ع   5 ف
 ) ملياني .د( 

 نظريات الشخصيــة  ) بن زطة .د(علم ن المعرفي   
  S14 ق) بولسنان. د(

  

اء
الث

الث
  

  نظريات التعلم  1 ف

  05المدرج 

  بوترعة/ د

  -1- القياس النفسي    S12 ق) بوقرة. د( القياس النفسي  

  05المدرج 

  بعلي مصطفى/ د

  

    S12 ق) بوقرة. د( القياس النفسي      2 ف

       S14 ق ) . .......أ(لغة أجنبية   3 ف

   علم النفس النمو  S13 ق) زطة بن .د(علم ن المعرفي   4 ف
 S13 ق  )عزوق .د(

    

    S13 ق )عزوق.د( علم النفس النمو       5 ف

اء
بع

ألر
ا

  

-علم النفس النمو والفروق الفردية   S12 ق )عزوق .د(علم النفس النمو  1 ف

1 -  

  05المدرج 

  عزوق جميلة/ د

        مركز ح )غضبان. أ( تكنولوجيا االتصال

       S12 ق )عزوق.د(لنموعلم النفس ا    2 ف

  القياس النفسي      3 ف
  S12 ق) بوقرة. د(

مركز   )دبدوش. د( تكنولوجيا االتصال
  ح

  

    S13 ق. ............) أ(لغة أجنبية     S13 ق) بوقرة. د( القياس النفسي  4 ف

     S13 ق. ..........) أ(لغة أجنبية   S13 ق) بوقرة. د( القياس النفسي     5 ف

لخ
ا

س
مي

  

  علم النفس الفيزيولوجي S13 ق. ...........) أ(لغة أجنبية   1 ف

  05المدرج 

 شحام عبد الحميد/ د

        

        S12 ق. ...........) أ(لغة أجنبية   مركز ح )غضبان. أ( تكنولوجيا االتصال  2 ف

        S13 ق) شحام.د(فيزيولوجي  ن ع  S12 ق )أ............ .د(علم النفس النمو  3 ف

        مركز ح )غضبان. أ( تكنولوجيا االتصال    4 ف

          مركز ح )غضبان. أ( تكنولوجيا االتصال   5 ف

  

  السداسي الثالث               ةشعبة علوم التربي        ة    الخاص بطلبة السنة الثاني التوقيت األسبوعي
  

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــ ــــــــــــ 9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ لوقتا
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حد
األ

  

  S13 ق) سهيلة بوجالل .د(علم ن تربوي     1 ف
  ابستومولوجيا التربية

  ابستومولوجيا التربية  S15 ق) مناصرية.د(

  05المدرج 

  عمر مناصرية/ د

    

      S11 ق. .........) أ(ة أجنبية لغ      2 ف

      S16 ق) بوجالل سهيلة .د(علم ن تربوي       3 ف

ين
الثن

ا
  

  القياس التربوي  1 ف

  -1-وبناء االختبارات المدرسية  

  21القاعة 

  بوقرة عواطف/  د

  -1-علم النفس التربوي    S11 ق) براخلية.د(القياس التربوي 

  05المدرج 

  بوجالل سهيلة/  د

  
  

    

    S13 ق) بوجالل سهيلة .د(علم ن تربوي   2 ف
  ابستومولوجيا التربية

  S11 ق) مناصرية.د(
  

  ابستومولوجيا التربية  3 ف
  S14 ق) مناصرية.د(

   

اء
الث

الث
  

  - 1-تقنيات البحث التربوي    S12 ق. .........) أ(لغة أجنبية   1 ف

  05المدرج 

  عمر عمور/ د.أ

  مذاهب ون التربية
  S14 ق) جعالب. د(

   

   

  القياس التربوي   2 ف
   S15 ق) براخلية. د(

    3 ف
  مذاهب ون التربية

  S16 ق) جعالب. د(
  القياس التربوي

  S15 ق) براخلية. د(
  

اء
بع

ألر
ا

  

  1 ف
  مذاهب ونظريات تربوية معاصرة

  05المدرج 

  جعالب نور الدين/ د

 S11 ق) ............... .د(البحث التربوي   . ت
  االجتماعي المدرسي لنفسعلم ا 

  05المدرج 

  دمحم بودربالة/ د.أ

  
  

  

  مذاهب ون التربية  2 ف
  S12 ق) جعالب. د(

 البحث التربوي  . ت
  S11 ق) ................. .د(

   

طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة           3 ف
  S13 ق) ............. د(

  
  االجتماعي المدرسي علم النفس

 S14 ق) بودربالة. د.أ(
  

س
مي

لخ
ا

  

طرق واستراتيجيات التدريس   1 ف

  الحديثة

  05المدرج 

  شريفي حليمة/ د

  االجتماعي المدرسي علم النفس
  S11 ق) بودربالة. د.أ(

  طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة
  S11 ق) .......... د( 

      

  طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة  2 ف
  S12 ق) ............ د(

  االجتماعي المدرسي علم النفس
  S12 ق) بودربالة. د.أ(

      

 S13 ق. .........) أ(لغة أجنبية   3 ف
 البحث التربوي  . ت
 S13 ق) بعلي. د( 

  

  

  

  
  
  
 
 
  
  
  

  السداسي الخامس            تخصص علم النفس العياديثة                الخاص بطلبة السنة الثال بوعيالتوقيت األس
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ـــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج / الوقت

ألح
ا        S11ق...............) أ(  لغة اجنبية  اضطرابات اللغة  اضطرابات السلوك  1 ف  د
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  2 ف
  05المدرج 

 أسماء خرخاش/ د

 ع ن مرضي للطفل وم
 S11 ق) ...........د(

 05المدرج 

  بوعالقة/د
     

         3 ف

   4 ف
 ع ن مرضي للطفل وم

 S14 ق) ................د(
    

       S12ق  ...............)أ( لغة اجنبية    5 ف

ين
الثن

ا
  

    1 ف
  علم النفس العيادي ودراسة الحالة

 S15) سفاري .د(

  ع ن المرضي للطفل والمراهق

  S21القاعة 

  بودربالة دمحم. د.أ

 ع ن مرضي للطفل وم
  S11 ق) ................د(

  

  2 ف
  اضطرابات السلوك

 S11 ق) خرخاش.د(
       

   S14ق...............) أ( لغة اجنبية   3 ف
 ع ن مرضي للطفل وم

 S16 ق) ................د(
     

    4 ف
  وكاضطرابات السل

  S17 ق) خرخاش.د(
     S12ق ...............) أ( لغة اجنبية 

   5 ف
 ع ن مرضي للطفل وم

 S15 ق) ...................د(
       

اء
الث

الث
  

  1 ف
  اضطرابات السلوك

 S11 ق) خرخاش.د(

  اختبارات الشخصية

 05المدرج

  ابراهيمي أسماء/  د

  اختبارات الشخصية
 S11 ق) بوعالقة.د(

      

    2 ف
  لم النفس العيادي ودراسة الحالةع

 S14) سفاري .د(
  ضطرابات الشخصية عند الراشد

  S11 ق)  ابراهيمي أسماء د(
   

   3 ف
  ضطرابات الشخصية عند الراشد

 S15 ق)  ابراهيمي أسماء د(
  اختبارات الشخصية

  S16 ق) بوعالقة.د(
   

  4 ف
  علم النفس العيادي ودراسة الحالة

  S13) سفاري .د(
   

  طرابات الشخصية عند الراشدض
  S11 ق ابراهيمي أسماء د(

  

       5 ف
  علم النفس العيادي ودراسة الحالة

 S17   سفاري .د(
   

اء
بع

ألر
ا

  

  1 ف

  
 اضطرابات الشخصية عند الراشد

  S21 القاعة

  ابراهيمي أسماء/ د
  

  ضطرابات الشخصية عند الراشد
  S14 ق) ابراهيمي أسماء.د(

  راسة الحالةالعيادي ودعلم النفس 

  S21القاعة 

  لبنى سفاري/ د

  اضطرابات الحسية الحركية واألدائية
 S14ق ) طالبي. أ(

    

  2 ف
  اضطرابات الحسية الحركية واألدائية

  S15ق ) طالبي. أ(
  اختبارات الشخصية

 S15 ق) بوعالقة.د(
    

   3 ف
  علم النفس العيادي ودراسة الحالة

 S16ق) سفاري .د(
  ية الحركية واألدائيةاضطرابات الحس

 S11ق ) طالبي. أ(
  

  4 ف
  اختبارات الشخصية

 S16 ق) بوعالقة.د(
   

  اضطرابات الحسية الحركية واألدائية
 S11ق ) طالبي. أ(

   5 ف
  اضطرابات السلوك

  S17 ق) خرخاش.د(
  ضطرابات الشخصية عند الراشد

  S17 ق)  ابراهيمي أسماء د(
  اختبارات الشخصية

 S12 ق) بوعالقة.د(
  

س
مي

لخ
ا

  

  1 ف

  الحوكمة وأخالقيات المهنة

  S21القاعة 

 رمضان خطوط/ د 

  اضطرابات الحسية الحركية واألدائية

  S21القاعة 

  بن زطة بلدية.د

       

        S11ق ...............) أ( لغة اجنبية   2 ف

          3 ف

          4 ف

   5 ف
  اضطرابات الحسية الحركية واألدائية

 S14ق ) البيط. أ(
      

  

  
  

  

   السداسي الخامس           والتنظيم تخصص علم النفس العملة        التوقيت األسبوعي الخاص بطلبة السنة الثالث
  



    2021/ 2020قسم علم النفس                                                                                                                    العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية /املسيلة  –جامعة دمحم بوضياف  
==========================================================================================================  

  

  17:00ــــــــ  15:30  15:30ــــــــــ ــــ 14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ـــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

حد
األ

  

  
  
  

  منهجية البحث

  S14 القاعة

  مكفس عبد المالك/ د

  S17 ق) مكفس. د( منهجية البحث
  تسيير المؤسسة

  S15 ق) مجاهدي. د.أ(  
    

  17:00ــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ـــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

ين
الثن

ا
  

    

  تسيير المؤسسة

  S11 القاعة

  ضياف زين الدين/ د.أ

  تحليل العمل ودراسة المراكز
  S13 ق) مغار.د(         

  الوقاية واألمن في العمل

  S15 القاعة

  دوباخ قويدر/ د

  

  17:00ــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ـــــــــــــ  9:30  9:30ـــــ ـــــــــ  8:00  الفوج/ الوقت

اء
الث

الث
  

   S14 ق. ........) أ(لغة أجنبية 

  تحليل العمل ودراسة المراكز

  S16 القاعة

  عبد الوهاب مغار/  د

  السلوك التنظيمي
  
  S18 ق) علوطي عاشور. د.أ(        

  

  السلوك التنظيمي

  S12 القاعة

  علوطي عاشور/ د

 

  17:00ــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ـــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

اء
بع

ألر
ا

  

  

  -1- رغنوميا اال

  S18 القاعة

  واضح العمري/ د

  -1-تسيير الموارد البشرية 

 S11القاعة 

  بوجالل سعيد/ د

  -1-الموارد البشرية تسيير 
 S18القاعة 

  بوجالل سعيد/ د
    

  17:00ــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ـ ـــــــــــــ 12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ـــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

س
مي

لخ
ا

  

  الحوكمة  وأخالقيات المهنة

  21القاعة 

  رمضان خطوط/ د 

  االرغنوميا
  S14 ق

  واضح العمري/ د
        

 
  
  
 
  
  
  
  

  
  

  

  السداسي الخامس                 هإرشاد وتوجيتخصص                 طلبة السنة الثالثةالتوقيت األسبوعي الخاص ب
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

ألح
ا

د   منهجية وتقنيات البحث     1 ف  
  S18 ق) صاهد. د( 

       بحثمنهجية وتقنيات ال
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 إ  2 ف
 ق) ................ د(حصاء تطبيقي 

S15  
  S21القاعة   

  فتيحة صاهد / د

  منهجية وتقنيات البحث
  S11 ق) صاهد. د( 

  

      3 ف
  إحصاء تطبيقي 

  S19 ق) ................. د(
    

ين  
الثن

ا
  

  تكنولوجية التربية   1 ف

  05المدرج 

  سعودي أحمد/ د

  إحصاء تطبيقي 
  التوجيه المهني والمدرسي  S18 ق) ................. د(

  S22القاعة 

   بليل عفاف/ د

  التوجيه المهني والمدرسي
 S14 ق) بليل. د( 

    

     S15 ق) ........ أ(لغة أجنبية     2 ف

  منهجية وتقنيات البحث S19 ق) ........ أ(لغة أجنبية    3 ف
  S16 ق) صاهد. د( 

    

اء
الث

الث
  

  مدرسيالتشريع ال     1 ف

S21  

 ابراهيم بوترعة/ د

    S19 ق. .........) أ(لغة أجنبية 

  2 ف
  التوجيه المهني والمدرسي

  S15 ق) بليل. د( 
  

     

    3 ف
  التوجيه المهني والمدرسي

  S17 ق) بليل. د( 
     

اء
بع

ألر
ا

  

سيكولوجية ذوي االحتياجات   1 ف

  الخاصة

  S22القاعة 

  حليمة شريفي/ د

الحتياجات خ سيكولوجية ذوي ا

  S19 ق) شريفي.د(
  اإلرشاد والصحة النفسية

  مبادئ ونظريات    S14 ق) لمين. د( 

  - 1-اإلرشاد والتوجيه  

  S21 القاعة

  دهيمي شهرزاد/ د

  

    2 ف
  سيكولوجية ذوي االحتياجات خ

  S15 ق) شريفي.د( 
  مبادئ ون اإلرشاد والتوجيه 

   S19 ق)) بوزناد. د(

  النفسية اإلرشاد والصحة   3 ف
  S20 ق) لمين. د( 

  مبادئ ون اإلرشاد والتوجيه  
    S16 ق)) بوزناد. د(

س
مي

لخ
ا

  

  الحكم الراشد وأخالقيات المهنة  1 ف

  S21القاعة 

  رمضان خطوط/ د 

  اإلرشاد والصحة النفسية

S22 

   زموري حميدة/ د

  مبادئ ون اإلرشاد والتوجيه 
  S15 ق) بوزناد. د(

      

  ة النفسيةاإلرشاد والصح  2 ف
       S16 ق) لمين. د( 

  سيكولوجية ذوي االحتياجات     3 ف
  S17 ق) شريفي.د(خ 

      

  

  
  
  
  
  
  

  السداسي األول               تخصص علم النفس العيادي          التوقيت األسبوعي الخاص بطلبة السنة األولى ماستر 
  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــ ــــــــ 9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

حد
األ

  

 ف
1  

  األطر النظرية المفسرة لالضطرابات النفسية 
  إحصاء وتحليل المعطيات

  S20ق ..................) أ(
      -1-االختبارات والمقاييس النفسية 
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 ف
2  

 
  S21 القاعة

  يامنة اسماعيلي/ د.أ 

  -1-العالجات النفسية 
  S21ق ............) د(

  S22القاعة 

  بوقرة عواطف/ د
    

 ف
3   

      

 ف
4  

  
  -1-االختبارات والمقاييس النفسية

 S22 ق) بركات. د(

  إحصاء وتحليل المعطيات
    S12ق ..................) أ(

ين  
الثن

ا
  

 ف
1  

  S17ق ................)أ(جنبية لغة ا

  علم النفس االيجابي

  05المدرج

  نوال بوضياف/ د

  -1-االختبارات والمقاييس النفسية
 S14 ق) بركات. د( 

     

 ف
2  

  -1-االختبارات والمقاييس النفسية
  S18 ق) بركات.د( 

  األطر النظرية المفسرة لالضطرابات ن 
 S15 ق) .............. د.أ(

     

 ف
3   

  
  -1-العالجات النفسية 

  S16ق ............) د(
  األطر النظرية المفسرة لالضطرابات ن 

  S17 ق..................) د.أ(
    

 ف
4  

  -1-العالجات النفسية 
  S19ق ............) د(

  
  -1-االختبارات والمقاييس النفسية

  S18 ق) بركات. د( 
    

اء
الث

الث
  

 ف
1  

  -1-العالجات النفسية 

  S21ة القاع

 فاطمة الزهراء بوعالقة/ دأ

  علم النفس المرضي للراشد والمسن

  S11بورنان ق .د

  إحصاء وتحليل المعطيات

  S22القاعة 

 طه حمود/ د.أ

    

 ف
2  

      S12ق ................)أ(لغة اجنبية 

 ف
3   

  علم النفس المرضي للطفل والمراهق 
  S18)  .................د(

     

 ف
4  

  
  م النفس المرضي للراشد والمسنعل

  S20بورنان ق .د
   

اء
بع

ألر
ا

  

 ف
1  

  سيكولوجية األشخاص في اإلعاقة

  S11القاعة 

  بن زطة/ د

  -1-العالجات النفسية 
  S21ق ............) د(

  علم النفس المرضي للراشد والمسن

  S22القاعة 

  سامية بورنان/ د

     

 ف
2  

  
  علم النفس المرضي للراشد والمسن

 S20بورنان ق .د
    

 ف
3   

  علم النفس المرضي للراشد والمسن
  S22بورنان ق .د

     

 ف
4  

  
  علم النفس المرضي للطفل والمراهق

 S21)  بوجالل سعيد.د(
    

س
مي

لخ
ا

  

 ف
1  

  علم النفس المرضي للطفل والمراهق

  S22القاعة 

  سفاري لبنى.د

  علم النفس المرضي للطفل والمراهق
   S15)  بوجالل سعيد.د(

  األطر النظرية المفسرة لالضطرابات 
  S18 ق) ................ د.أ(

    

  

 ف
2  

  إحصاء وتحليل المعطيات
  S16ق ..................) أ(

  علم النفس المرضي للطفل والمراهق
   S19)  بوجالل سعيد.د(

    

 ف
3   

  S17ق ................)أ(لغة اجنبية 
  إحصاء وتحليل المعطيات

  S20ق .............) .....أ(
    

 ف
4  

  ألطر النظرية المفسرة لالضطرابات ن ا
 S18 ق. ................) د.أ(

      21ق ................)أ(لغة اجنبية 

  تخصص علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشريةر    التوقيت األسبوعي الخاص بطلبة السنة األولى ماست
 السداسي 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  لوقتا
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حد
األ

  

  1 ف
  

  تحليل العمل ودراسة المناصب

  S16 القاعة

  بليل عفاف/  د

  تحليل العمل ودراسة المناصب
   ...Sق) دوباخ. د( 

     S16 ق. .............) أ(لغة أجنبية 
  2 ف

  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

ين
الثن

ا
  

  1 ف
  

  ه المهني وبناء المشروعالتوجي

  S20القاعة 

  قويدر دوباخ/  د

  علم النفس االقتصادي

  S17 القاعة

  امغار عبد الوهاب/ د

  علم النفس االقتصادي
  S19 ق) ضياف زين الدين. د( 

  االرغنوميا التصميمية 
   S16.ق) مغار. د( 

  2 ف

  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
  

  1 ف
  علم النفس االجتماعي للمنظمات

  S16 القاعة

  عبد الغني براخلية/ د

  علم النفس االقتصادي
  S19 ق) مغار. د( 

  منهجية البحث
  S17 ق) مكفس. د( 

  -  1-جية وتقنيات البحث منه

  S22 القاعة

  مكفس عبد المالك/ د

    
  2 ف

  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
بع

ألر
ا

  

  1 ف
  

  -1-الموارد البشريةتسيير 

  ..…S القاعة

  مصباح جالب/ د

  علم النفس االجتماعي للمنظمات  
  S22 ق) علوطي عاشور. د( 

  قانون وعالقات العمل

  S15 القاعة

  علوطي عاشور / د

  

  2 ف

  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
مي

لخ
ا

  

  1 ف
  االرغنوميا التصميمية 

 S15القاعة 

  واضح العمري/ د

  -1-تسيير الموارد البشرية 
  S19 ق) جالب. د( 

        

  2 ف

  
  
  
  
  

  

  السداسي األول                 هإرشاد وتوجيتخصص          ر     طلبة السنة األولى ماستالخاص ب التوقيت األسبوعي
  

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت
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حد
األ

  

  ه واإلرشاد التربويأساليب التوجي    1 ف

  S17 القاعة

  نوال بوضياف/ د 

  تحليل العملية التعليمية التعلمية 
 التوجيه واإلرشاد المدرسي  S17 ق) قرساس. د(

 S21 القاعة 

   بوزناد سميرة/ د.أ

 

    2 ف
  أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي

  ..…Sق) بوضياف. د(
    

  تحليل العملية التعليمية التعلمية   3 ف
  .…Sق) قرساس. د(

   

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

ين
الثن

ا
  

   لتعليمية التعلمية    تحليل العملية ا  S22 ق. .........) أ(غة أجنبية ل    1 ف

  S18 القاعة 

   ناصر باي/ د.أ

  أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي
  منهجية البحث في التوجيه واإلرشاد S20 ق) بوضياف. د(

  S21القاعة 

  فتيحة صاهد/ د 

  

    2 ف
  تحليل العملية التعليمية التعلمية

 S21 ق) قرساس.د(
   

  يأساليب التوجيه واإلرشاد التربو  3 ف
  S16 ق) بوضياف. د(

   S22 ق. .........) أ(لغة أجنبية  

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

اء
الث

الث
  

حصائية للبيانات المعالجة اإل    1 ف

  -1- التربوية 

  S21 القاعة

  سعودي أحمد/ د

 المعالجة اإلحصائية للبيانات
 S18 ق) طه حمود. د.أ(

  التكفل بذوي صعوبات التعلم
      …Sق) ابراهيمي سامية. د(

  2 ف
  التكفل بذوي صعوبات التعلم

  التوجيه واإلرشاد المدرسي   S14 ق) .................... د(
  .…Sق) ةبوترع. د(

   

    3 ف
  التكفل بذوي صعوبات التعلم

  S19 ق. ................) د(
 المعالجة اإلحصائية للبيانات

  ..…Sق) طه حمود. د.أ(
    

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

اء
بع

ألر
ا

  

  التكفل بذوي صعوبات التعلم  1 ف

  S18 القاعة

  مصباح جالب/ د 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات
   .…Sق) طه حمود. د.أ(

  هندسة التكوين  

  05المدرج    

  جعالب نور الدين/ د

    

  منهجية البحث في التوجيه واإلرشاد  2 ف
  .…Sق.........) . ....د( 

  
  لتوجيه واإلرشاد المدرسي

 S16  ق) بوترعة. د(
  

    3 ف
  لتوجيه واإلرشاد المدرسيا

     S17 ق) بوترعة. د(

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ـ ـــــــــــــ 14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

س
مي

لخ
ا

  

  1 ف
  المعلوماتية والتعليم عن بعد

  مركز الحسابات

  قرساس حسين.د

  
  منهجية البحث في التوجيه واإلرشاد

       S22 ق. ................) د( 

         ……Sق. .........) أ(لغة أجنبية   2 ف

  منهجية البحث في التوجيه واإلرشاد  3 ف
 S20 ق............) . د( 

        

 
 
  

 

   والتقويم التربويتخصص القياس النفسي             التوقيت األسبوعي الخاص بطلبة السنة األولى ماستر
 السداسي األول 
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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

  

  -1 -تقويم المناهج 
 S11القاعة 

  رمضان خطوط/ د

  لغة أجنبية 
 S18القاعة 

  ......../  أ
  

  علم النفس المعرفي 

 S18 القاعة

   بوجالل سعيد/ د

    

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

ين
الثن

ا
  

  

  - 1-منهجية وتقنيات البحث 

  S.…القاعة 

  طالبي الصادة/ د

    

  التقويم والقياس التربوي

 S21 القاعة

   سامية ابراهيمي/ د

  التقويم والقياس التربوي
 S21القاعة 

   مية ابراهيميسا/ د

  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
  

  علم النفس النمو

 S18القاعة 

    لمين نصيرة/ د

      
  -1-حث منهجية وتقنيات الب

  S22القاعة 
 ........................./ د

    والقوائم والساللم بناء الروائز

 S13القاعة 

  بعلي مصطفى/ د

  بناء الروائز والقوائم والساللم  
 S13القاعة 

  رابح قدوري/ د.أ

  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
بع

ألر
ا

  

  إحصاء وصفي 

 S14القاعة 

  طه حمود صالح/ د.أ

  
  إحصاء وصفي 

 S18 القاعة
  طه حمود/ د

       

  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
مي

لخ
ا

  

  الروائز النفسية والعقلية

 S16 القاعة

  حدة ميمون/ د

  -1 -تقويم المناهج 
 ..…Sالقاعة 

  رمضان خطوط/ د

  الروائز النفسية والعقلية
 ……Sالقاعة 

  حدة ميمون/ د
      

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخصص علم النفس العيادير                طلبة السنة الثانية ماستالخاص ب وعيالتوقيت األسب
 السداسي الثالث

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ــــــــــــــ  9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت
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حد
األ

  

  1 ف
مقاربة ثقافية : االنتروبولوجيا

  لالضطرابات ن

  S21 القاعة

  يامنة اسماعيلي/ د.أ

          .…Sق. ..........) أ(لغة أجنبية   

         S19 ق. ...........) أ(لغة أجنبية   2 ف

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

ين
الثن

ا
  

    1 ف
مقاربة ثقافية : االنتروبولوجيا

  لالضطرابات ن
   .…Sق) اسماعيلي. د.أ( 

  منهجية البحث في علم النفس العيادي

 S19 القاعة

  نقبيل بوجمعة/ د

      

  2 ف
  مقاربة ثقافية: االنتروبولوجيا

  لالضطرابات ن 
  S20 ق) اسماعيلي. د.أ( 

       

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

اء
الث

الث
  

  المرضي االجتماعيعلم النفس   1 ف

 S19 القاعة

  سامية بورنان/ د

  األسرة واالضطرابات النفسية
  S20 ق) شحام. د(

  األسرة واالضطرابات النفسية

 S20 القاعة

  عبد الحميد شحام/ د

  
  علم النفس الصحة

 S14القاعة 

 لمين نصيرة/ د

 

   -2العالجات النفسية   2 ف
  S22 قخرخاش      . د

  لنفسيةاألسرة واالضطرابات ا
   .…Sق) شحام. د(

  

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

اء
بع

ألر
ا

  

  1 ف
  -2-العالجات النفسية 

  S15 القاعة

  خاشأسماء خر/ د

  علم النفس المرضي االجتماعي
   .…Sق) ............... د(

  الفحص العيادي

  S19 القاعة   

  بوعالقة فاطمة الزهراء/ د

  منهجية البحث في علم ن العيادي
   .…Sق) نقبيل.د(

    

      2 ف
  منهجية البحث في علم ن العيادي

  S17 ق) نقبيل.د(
  

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

س
مي

لخ
ا

  

  1 ف
  المقاوالتية

  S17القاعة 

  سميرة بوزناد/د

  علم النفس المرضي االجتماعي
  …Sق. .............) د(

  الفحص العيادي
  .…Sق) ميدهي .د( 

  
  
  

  

  2 ف
  الفحص العيادي

   …Sق) دهيمي .د(
   -2العالجات النفسية 

  ..…Sق...........    د
  

  
  

  

  
  
  
  

  
  السداسي الثالث       إرشاد وتوجيهتخصص ر                طلبة السنة الثانية ماستالخاص ب التوقيت األسبوعي

  17:00ــــــــــــــ  15:30  15:30ــــــــــــــ  14:00  14:00ــــــــــــــ  12:30  12:30ــــــــــــــ  11:00  11:00ـــــــــــ ـــ 9:30  9:30ــــــــــــــ   8:00  الفوج/ الوقت

ألح
ا

متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل  بناء وتكييف االختبارات والروائز     1 ف  د
  العولمة  
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  النفسية التربوية

  S22القاعة 

  طه حمود/ د.أ

  S19 عةالقاالعولمة  

  عزوق جميلة/ د

 S14 ق) قرساس. د(

    2 ف
بناء وتكييف االختبارات  والروائز النفسية 

  والتربوية
  .…Sق) بعلي. د( 

   

    3 ف
بناء وتكييف االختبارات  والروائز 

  النفسية والتربوية
  S15 ق) بعلي. د( 

  

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

ين
الثن

ا
  

  1 ف
  قضايا تربوية راهنة

 S22 القاعة

  أعمر ناصر باي/ د

 
  اإلرشاد األسري

 S20 القاعة

  عزوز كتفي/ د

  إرشاد الموهوبين
   .…Sق) كتفي. د( 

    

  2 ف
متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل 

  العولمة  
  …Sق) اعمر ناصر باي. د(

    

  3 ف
  اإلرشاد األسري

   .…Sق) كتفي. د(
      

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

اء
الث

الث
  

  S20 ق) مام. د(البحث التوثيقي   1 ف
  البحث التوثيقي

  …S القاعة 

 عواطف مام/ د

  اإلرشاد األسري
      .…Sق) كتفي. د(

  .…Sق) مام. د(البحث التوثيقي       2 ف
  اإلرشاد األسري

 S15 ق) كتفي. د(
  

  3 ف  
ا متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل 

  العولمة  
 S22 ق) مغار. د(

   S16 ق) مام. د(البحث التوثيقي  .…Sق .............)أ(لغة اجنبية   

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

اء
بع

ألر
ا

  

  إرشاد الموهوبين  1 ف

  S16 القاعة

  مام عواطف/ د

  إلرشاد ومشكالت الطفولة والمراهقة 
   …Sق) دهيمي. د(

اإلرشاد ومشكالت الطفولة   

  والمراهقة

  .…S القاعة

  شهرزاد دهيمي/ د

   S18ق .............)أ(لغة اجنبية 

  إرشاد الموهوبين  2 ف
  …Sق) مام. د( 

  
  اإلرشاد ومشكالت الطفولة والمراهقة 

  S19 ق) دهيمي. د(
  

    3 ف
  إرشاد الموهوبين

  S20 ق) مام. د( 
    

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

س
مي

لخ
ا

  

  المقاوالتية  1 ف
  S17القاعة 

  سميرة بوزناد /د

بناء وتكييف االختبارات  والروائز 
  النفسية والتربوية

   .…Sق) بعلي. د( 
       

        .…Sق .............)أ(لغة اجنبية   2 ف

   إلرشاد ومشكالت الطفولة والمراهقة  3 ف
   .…Sق) ............ د(

        

  
  

 تخصص علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية           بة السنة الثانية ماسترالتوقيت األسبوعي الخاص بطل
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  السدا الثالث
 17:00ــــــــــــــ  15:30 15:30ــــــــــــــ  14:00 14:00ــــــــ ــــــ 12:30 12:30ــــــــــــــ  11:00 11:00ــــــــــــــ  9:30 9:30ــــــــــــــ   8:00 الوقت

حد
األ

 

 
  القيادة التنظيمية

 .…Sالقاعة 
 مجاهدي الطاهر/ د.أ

 

تسيير المسارات المهنية وتطوير 
  الكفاءات

  S20القاعة 
 قرساس حسين/ د

تسيير المسارات المهنية وتطوير 
  الكفاءات

 S13القاعة 
  اعمر ناصر باي/ د

  

 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

ين
الثن

ا
 

 
  إدارة الجودة في ميدان العمل

 …Sالقاعة 
 بوجمعة نقبيل/ د

  القيادة التنظيمية
 .…Sاعة الق
 مجاهدي/ د

  لغة أجنبية 
 .…Sالقاعة 

 / ............................أ
  

 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
  

 
رة األخطار النفسية االجتماعية في إدا

  العمل
  .…Sالقاعة 

زين الدين ضياف/ د.أ  

  

  إدارة األخطار النفسية االجتماعية 
  في العمل

  .…Sالقاعة 
ضياف زين الدين/ د  

تطبيق البرامج اإلحصائية في 
  الحاسوب

  قاعة مركز الحسابات
 بركات عبد الحق.د

 

  

 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
بع

ألر
ا

 

  ملتقيات منهجية
 S17القاعة 

 كتفي عزوز/ د

هندسة التكوين وتصميم البرامج 
  التدريبية

 …Sالقاعة 
 واضح العمري/ د

وتصميم البرامج هندسة التكوين 
  التدريبية

 .…Sالقاعة 
 مرزوقي سمير/ د

 
  ملتقيات منهجية 

 S20القاعة 
 ....................../ د

  

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

س
مي

لخ
ا

 

  المقاوالتية
  S17القاعة 

  سميرة بوزناد /د

تطبيق البرامج اإلحصائية في 
  الحاسوب

 قاعة مركز الحسابات
الهاشمي دبدوش/ د  
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   والتقويم التربويتخصص القياس النفسي ر                التوقيت األسبوعي الخاص بطلبة السنة الثانية ماست
 السداسي الثالث 

  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

  

بناء الروائز والساللم وفق نموذج 
  راش
 S15القاعة 

  حدة ميمون/ د

  
  القياسج راش في نموذ

 …Sالقاعة 
  حدة ميمون/ د

  حلقة البحث
 …S القاعة

  بوجالل سهيلة.د

  بناء الروائز والساللم وفق نموذج راش 
 S16القاعة 

  حدة ميمون/ د
  

  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

ين
الثن

ا
  

  حلقة البحث
S……  

  سهيلة بوجالل/ د
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اء
الث

الث
  

      

  
بناء وتكييف االختبارات وفق طريقة 

 بياجيه العيادية
 .…Sالقاعة 

 رابح قدوري/ د.أ
 
 

  النظرية المعاصرة في القياس
 S17 القاعة

  سامية ابراهيمي/ د

  النظرية المعاصرة في القياس
  S17القاعة 

  سامية ابراهيمي/ د
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اء
بع

ألر
ا

  

  
 SPSSتحليل البيانات ب 

 الحسابات مركز
  براخلية/ د

  SPSSتحليل البيانات ب             
 مركز الحسابات

  الهاشمي دبدوش/ د
  

      المفاهيمية نظرية الحقول
 G. Vergnaudوتطبيقاتها ل 

 S22القاعة 
  رابح قدوري/ د.أ

بناء وتكييف االختبارات وفق 
 طريقة بياجيه العيادية

 S22القاعة 
  رابح قدوري/ د.أ
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س
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لخ
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  المقاوالتية
  S18القاعة 

  سميرة بوزناد /د

  سقيانموذج راش في ال
 S20القاعة 

  حدة ميمون/ د

  
  

      

 
  
  

 


