
104, ق103, ق102, ق101ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

الدافعية والمشروع
المدرسي

هاليلي ياسمينة 101ق

علم النفس المرضي
للمتمدرس

بشقة عز الدين 101ق

علم النفس المرضي
للمتمدرس

بشقة عز الدين 101ق

تطبيق

علم النفس األسري

بشقة سماح 101ق

علم النفس االجتماعي
المدرسي

بن علي راجية 101ق

تطبيق
التدريب على تطبيق
االختبارات النفسية

بن فليس خديجة 101ق

تطبيق

التدريب على تطبيق
االختبارات النفسية

بن فليس خديجة 101ق

صعوبات التعلم
األكاديمية

فلوسي سمية 101ق

تطبيق

صعوبات التعلم
األكاديمية

فلوسي سمية 101ق

الدافعية والمشروع
المدرسي

تومي سامية 101ق

تطبيق

علم النفس البيولوجي
و الوتيرة

هامل وهيبة 101ق

علم النفس االجتماعي
المدرسي

بن علي راجية 101ق

تقنيات جمع البيانات

شنة زكية 101ق

تقنيات جمع البيانات

هامل وهيبة 101ق

تطبيق

اللغة األجنبية

إختياح نذير 101ق

تطبيق

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماستر علم النفس المدرسي 



02 , ق01ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس االجرام

شينار سامية  ف02م

علم نفس الصدمة

شرفة سامية 01ق

1تطبـيق ف

علم نفس االجرام

شينار سامية 02ق

2تطبـيق ف

علم نفس الصدمة

شرفة سامية 02ق

2تطبـيق ف

علم نفس االجرام

شينار سامية 01ق

1تطبـيق ف

االضطرابات
السيكوسوماتية

القص صليحة 02ق

2تطبـيق ف

االضطرابات
السيكوسوماتية

القص صليحة 01ق

1تطبـيق ف

االضطرابات
السيكوسوماتية

القص صليحة 203م

دراسة الحالة

أمزيان الوناس 203م

علم نفس الصدمة

مزوز بركو 203م

أخالقيات المهنة

عليوة سمية  ف02م

االتصال

بشقة عز الدين  ف02م

2العالجات النفسية

عدوان يوسف  ف02م

اللغة األجنبية

بوزغاية نبيلة 01ق

1تطبـيق ف

اللغة األجنبية

بوزغاية نبيلة 02ق

2تطبـيق ف

2العالجات النفسية

شرقي سميرة 02ق

2تطبـيق ف

دراسة الحالة

رحموني عبلة 02ق

2تطبـيق ف

دراسة الحالة

رحموني عبلة 01ق

1تطبـيق ف

االختبارات والمقاييس
النفسية

مرزوقي حورية 202م

االختبارات والمقاييس
النفسية

مرزوقي حورية 02ق

2تطبـيق ف

االختبارات والمقاييس
النفسية

مرزوقي حورية 01ق

1تطبـيق ف

2العالجات النفسية

شرقي سميرة 102ق

1تطبـيق ف

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماستر علم النفس العيادي 



103, ق102, ق101ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

اضطرابات
الشخصية
واالنحراف

بوقصة عمر 102ق

االختبارات
النفسية في مجال

االنحراف
والجريمة

بوفولة بوخميس 102ق

االختبارات
النفسية في مجال

االنحراف
والجريمة

بولسنان فريدة 102ق

االحصاء
االستداللي

عكسة حليمة 102ق

تطبيق

فرنسية

إختياح نذير 102ق

تطبيق

تربص (تشخيص
،االنحراف

(الجنوح واالجرام

مزوز بركو 102ق

علم نفس
االنحراف
شينار ساميةوالجريمة 102ق

تطبيق تربص (تشخيص
االنحراف، الجنوح

بوعون فوزية(واالجرام 102ق

تطبيق

علم نفس
االنحراف
والجريمة

شينار سامية 102ق

استراتيجيات
التكفل النفسي
بالمنحرفين

كربال مختار 102ق

التربية وإعادة
التربية

سرار عائشة 102ق

تطبيق

التربية وإعادة
التربية

سرار عائشة 102ق

االحصاء
االستداللي

يوسفي حدة 102ق

استراتيجيات
التكفل النفسي

كربال مختاربالمنحرفين 102ق

تطبيق اضطرابات
الشخصية
عطية دليلةواالنحراف 102ق

تطبيق

السبت

األحد

اإلثنين

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماستر علم نفس االنحراف والجريمة 



406, ق405ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم النفس  المرضي
للتواصل

بوفولة بوخميس 203م

علم النفس  المرضي
للتواصل

بوفولة بوخميس 405ق

1تطبيق ف

علم النفس  المرضي
للتواصل

بوفولة بوخميس 406ق

2تطبيق ف

اضطرابات اللغة في
االعاقة الذهنية

سعادنة 203م

اضطرابات اللغة في
االعاقة الذهنية

سعادنة 406ق

2تطبيق ف

اضطرابات اللغة في
االعاقة الذهنية

سعادنة 405ق

1تطبيق ف

اضطرابات التعلم

بن فليس خديجة 202م

المقابلة العيادية والتقييم

بلخيري وفاء 406ق

2تطبيق ف

المقابلة العيادية والتقييم

بلخيري وفاء 405ق

1تطبيق ف

دراسة الحالة

مخلوفي أمل 202م

علم النفس العصبي
العيادي و أساليب التكفل
بلعلى أمين 405ق

1تطبيق ف

علم النفس العصبي
العيادي و أساليب التكفل
بلعلى أمين 406ق

2تطبيق ف

اضطرابات اللغة
والوظائف الرمزية

صالح يمينة 406ق

2تطبيق ف

اضطرابات اللغة
والوظائف الرمزية

صالح يمينة 406ق

1تطبيق ف

المقابلة العيادية
والتقييم

بلخيري وفاء 202م

اضطرابات اللغة
والوظائف الرمزية

زغيش وردة 202م

االحصاء

جار هللا سليمان 405ق

1تطبيق ف

االحصاء

جار هللا سليمان 406ق

2تطبيق ف

علم النفس العصبي
العيادي و أساليب

التكفل

عطال يمينة 203م

االحصاء

جار هللا سليمان  ف02م

انجليزية

لحباري مريم 405ق

1تطبيق ف

انجليزية

لحباري مريم 406ق

2تطبيق ف

السبت

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماستر أمراض اللغة و التواصل 



105, ق103, ق102, ق101ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

فرنسية

مخبر المروررحال غربي محمد الهادي

سيكولوجبة السائق

مخبر المروررحال غربي محمد الهادي

سيكولوجبة الراجل

مخبر المروررحال غربي محمد الهادي

احصاء و تحليل
البيانات

فالق هاجر مخبر المرور

سيكولوجبة الراجل

مخبر المروررحال غربي محمد الهادي

سيكولوجبة السائق

مخبر المروررحال غربي محمد الهادي

احصاء و تحليل
البيانات

فالق هاجر مخبر المرور

علم النفس العصبي
الفزيولوجي

مرازقة وليدة 103ق

علم النفس العصبي
الفزيولوجي

مرازقة وليدة 103ق

منهجية البحث الجامعي
MRU

بن علي راجية 103ق

منهجية البحث الجامعي
MRU

بخوش سعاد 103ق

حتليل احلركة

103ق

حتليل احلركة

103ق

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماستر علم النفس المرور 



106, ق105ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

السلوك التنظيمي

قاشي محمد 105ق

تطبيق

السلوك التنظيمي

قاشي محمد 105ق

تسيير الموارد البشرية

مخلوف سعاد 105ق

إدارة الصراع التنظيمي

شرفة سامية 105ق

تسيير الموارد البشرية

مخلوف سعاد 105ق

تطبيق

االرغونوميا المعرفية

بوحوفاني طارق 105ق

تطبيق

فرنسية

بوحوفاني طارق 105ق

تطبيق

االرغونوميا المعرفية

بوحوفاني طارق 105ق

االتصال التنظيمي

عباسي سمير 105ق

االحصاء التطبيقي

جار هللا سليمان 105ق

االحصاء التطبيقي

جار هللا سليمان 105ق

تطبيق

منهجية وتقنيات البحث

مخلوف سعاد 105ق

منهجية وتقنيات البحث

تومي سامية 105ق

تطبيق

االختيار المهني
وتقنيات التوظيف

طيبة عبد السالم 105ق

االختيار المهني وتقنيات
التوظيف

غضبان رحيمة 105ق

تطبيق

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماستر علم النفس تنظيم وعمل وتسيير الموارد البشرية 



106, ق105, ق104ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم النفس االجتماعي
التربوي

هاليلي ياسمينة 104ق

منهجية البحث في
االرشاد والتوجيه

بن مبارك نسيمة 104ق

تطبيق

اإلنجليزية

بورمال كوثر 104ق

تطبيق

مشكالت األتمتة
المعلوماتية

ختاش محمد 104ق

التوجيه واإلرشاد
المهني

هاليلي ياسمينة 104ق

التوجيه واإلرشاد المهني

قوارف رانية 104ق

تطبيق

إرشاد الحاالت الخاصة

سماش فيروز 104ق

تطبيق
المعالجة االحصائية
2للبيانات التربوية 

بوهناف عبد الغاني 104ق

تطبيق

منهجية البحث في
االرشاد والتوجيه

بعزي سمية 104ق

إرشاد الحاالت الخاصة

سلطاني لويزة 104ق

تقويم البرامج
اإلرشادية

حواس خضرة 104ق

المعالجة االحصائية
2للبيانات التربوية 

شنة زكية 104ق

علم النفس االجتماعي
التربوي

بروال مختار 104ق

تطبيق

تقويم البرامج اإلرشادية

دحماني وهيبة 104ق

تطبيق

اإلتصال

شنة زكية 104ق

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماستر توجيه و ارشاد 



106, ق105, ق104ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

تقنيات جمع البيانات

أحمان لبنى 106ق

التشخيص والحوصلة
في علم نفس الصحة

أحمان لبنى 106ق

النماذج األساسية في
علم نفس الصحة

القص صليحة 106ق

اللغة األجنبية

بن كمشي فوزية 106ق

تطبيق

علم نفس الصحة الثقافي

بوعون السعيد 106ق

تطبيق

علم نفس الصحة
الثقافي

بوعون السعيد 106ق

تقنيات جمع البيانات

بخوش سارة 106ق

تطبيق
النماذج األساسية في

علم نفس الصحة
القص صليحة 106ق

تطبيق

علم نفس األورام

عدوان يوسف 106ق

علم نفس األورام

مرازقة وليدة 106ق

تطبيق

تصنيف األمراض

مرازقة وليدة 106ق

علم النفس القلبي

عدوان يوسف 106ق

علم النفس الطبي
لألطفال

صالحي حنيفة 106ق

علم النفس الطبي
لألطفال

صالحي حنيفة 106ق

تطبيق
التشخيص والحوصلة في

علم نفس الصحة
مرازقة وليدة 106ق

تطبيق

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

أولى ماسترعلم النفس الصحة 



02 , ق01ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

منهجية التدخل النفسي
التربوي

بشقة سماح 202م

تصميم البرامج
اإلرشادية

يوسفي حدة 202م

تقنيات الفحص والكشف

شرقي سميرة  ف02م

تقنيات الفحص والكشف

شادلي عبد الرحيم 01ق

1تطبـيق ف

تقنيات الفحص والكشف

شادلي عبد الرحيم 02ق

2تطبـيق ف

مرافقة التالميذ ذوي
الصعوبات

فلوسي سمية  ف02م

تصميم البرامج
اإلرشادية

مدور ليلى 02ق

2تطبـيق ف

التسرب والتخلي عن
الدراسة

بارور نوال 01ق

1تطبـيق ف

التسرب والتخلي عن
الدراسة

بارور نوال 02ق

2تطبـيق ف

تصميم البرامج
اإلرشادية

مدور ليلى 01ق

1تطبـيق ف

مرافقة التالميذ ذوي
الصعوبات

فلوسي سمية 02ق

2تطبـيق ف

مرافقة التالميذ ذوي
الصعوبات

فلوسي سمية 01ق

1تطبـيق ف

مخاطر المخدرات

بالح ياسين  ف02م

لغة أجنبية

طيبة عبد السالم 01ق

1تطبـيق ف

لغة أجنبية

طيبة عبد السالم 02ق

2تطبـيق ف

االرغنوميا في الوسط
المدرسي

هامل وهيبة 02ق

2تطبـيق ف

االرغنوميا في الوسط
المدرسي

هامل وهيبة 01ق

1تطبـيق ف

االرغنوميا في الوسط
المدرسي

هامل وهيبة  ف02م

منهجية التدخل النفسي
التربوي

بشقة سماح 01ق

1تطبـيق ف

منهجية التدخل النفسي
التربوي

بشقة سماح 02ق

2تطبـيق ف

التسرب والتخلي عن
الدراسة

سلطاني لويزة  ف02م

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة علم النفس المدرسي 



506, ق505, ق504, ق503, ق502, ق501ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم النفس
التسويقي

قاشي محمد 501ق

علم النفس
التسويقي

قاشي محمد 501ق

تطبيق

تحليل الفرد

عواشرية السعيد 501ق

تطبيق

اللغة األجنبية

بورمال كوثر 501ق

تطبيق

2االرغونوميا 

بوحوفاني طارق 501ق

2االرغونوميا 

بوحوفاني طارق 501ق

تطبيق

الصحة النفسية و
العمل

بوقصة عمر 501ق

تحليل الفرد

عواشرية السعيد 501ق

تسيير الموارد
2البشرية 

كريبع سلمى 501ق

تطبيق

المخدرات
والمجتمع

بالح ياسين 501ق

الصحة النفسية و
العمل

تومي سامية 501ق

تطبيق

تسيير الموارد
2البشرية 

كريبع سلمى 501ق

األحد

اإلثنين

الثالثاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة علم النفس العمل و التنظيم 



106, ق105, ق104, ق103, ق102, ق101ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس الصحة

بوقصة عمر 203م

العالجات ذات
المنحى التحليلي

سعيدي عتيقة 203م

العالج النسقي

بوعون السعيد 203م

العالجات ذات
المنحى التحليلي

سعيدي عتيقة 506ق

1تطبيق ف

العالج النسقي

بوعون السعيد 506ق

1تطبيق ف

العالج ذو المنحى
االنساني

بن لمبارك سمية 203م

مخاطر المخدرات

شرفة سامية 203م

العالجات السلوكية
والمعرفية

عليوة سمية 506ق

1تطبيق ف
العالج ذو المنحى

االنساني
بن براهيم نوال 506ق

1تطبيق ف

تقنيات التشخيص

سرار عائشة 203م

العالجات
السلوكية
والمعرفية

أحمان لبنى 203م

تقنيات التشخيص

دواجي يسمين فطيمة 506ق

1تطبيق ف

لغة أجنبية

دغموس فلایر 506ق

1تطبيق ف

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة  علم النفس العيادي الفوج األول 



106, ق105, ق104, ق103, ق102, ق101ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس الصحة

بوقصة عمر 203م

العالجات ذات
المنحى التحليلي

سعيدي عتيقة 203م

العالج النسقي

بوعون السعيد 203م

العالج النسقي

بوعون السعيد 103ق

2تطبيق ف
العالجات ذات

المنحى التحليلي
سعيدي عتيقة 103ق

2تطبيق ف

العالج ذو المنحى
االنساني

بن لمبارك سمية 203م

العالجات السلوكية
والمعرفية

عليوة سمية 102ق

2تطبيق ف
مخاطر المخدرات

شرفة سامية 203م

العالج ذو المنحى
االنساني

بن براهيم نوال 102ق

2تطبيق ف

تقنيات التشخيص

سرار عائشة 203م

العالجات
السلوكية
والمعرفية

أحمان لبنى 203م

تقنيات التشخيص

دواجي يسمين فطيمة 102ق

2تطبيق ف

لغة أجنبية

بوزغاية نبيلة 102ق

2تطبيق ف

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة  علم النفس العيادي الفوج الثاني 



106, ق105, ق104, ق103, ق102, ق101ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس الصحة

بوقصة عمر 203م

العالجات ذات
المنحى التحليلي

سعيدي عتيقة 203م

العالج النسقي

بوعون السعيد 203م

العالجات السلوكية
والمعرفية

عليوة سمية 405ق

3تطبيق ف
العالج ذو المنحى

االنساني
كربال مختار 405ق

3تطبيق ف

العالج ذو المنحى
االنساني

بن لمبارك سمية 203م

مخاطر المخدرات

شرفة سامية 203م

العالج النسقي

شرقي سميرة 405ق

3تطبيق ف
العالجات ذات

المنحى التحليلي
سعيدي عتيقة 405ق

3تطبيق ف

تقنيات التشخيص

سرار عائشة 203م

العالجات
السلوكية
والمعرفية

أحمان لبنى 203م

تقنيات التشخيص

بخوش سارة 405ق

3تطبيق ف

لغة أجنبية

بوزغاية نبيلة 405ق

3تطبيق ف

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة  علم النفس العيادي الفوج الثالث 



106, ق105, ق104, ق103, ق102, ق101ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس الصحة

بوقصة عمر 203م

العالجات ذات
المنحى التحليلي

سعيدي عتيقة 203م

العالج النسقي

بوعون السعيد 203م

العالج ذو المنحى
االنساني

كربال مختار 505ق

4تطبيق ف

العالج ذو المنحى
االنساني

بن لمبارك سمية 203م

العالج النسقي

شرقي سميرة 505ق

4تطبيق ف
مخاطر المخدرات

شرفة سامية 203م

العالجات ذات
المنحى التحليلي

سعيدي عتيقة 505ق

4تطبيق ف
العالجات السلوكية

والمعرفية
عليوة سمية 505ق

4تطبيق ف

تقنيات التشخيص

سرار عائشة 203م

العالجات
السلوكية
والمعرفية

أحمان لبنى 203م

تقنيات التشخيص

بخوش سارة 505ق

4تطبيق ف

لغة أجنبية

دغموس فلایر 505ق

4تطبيق ف

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة  علم النفس العيادي الفوج الرابع 



506, ق505, ق504, ق503, ق502, ق501ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

النظام التربوي
الجزائري

ختاش محمد 202م

صعوبات التعلم

عواشرية السعيد 203م

التكيف المدرسي
والمهني

بن علي راجية 405ق

1تطبيق ف

التكيف المدرسي
والمهني

بن علي راجية 406ق

2تطبيق ف

مبادئ ونظريات
اإلرشاد والتوجيه

مدور ليلى 202م

التكيف المدرسي
والمهني

بن علي راجية 202م

اإلرشاد والتوجيه في
األنظمةالعالمية

تومي سامية 103ق

2تطبيق ف

اإلرشاد والتوجيه في
األنظمةالعالمية

طيبة عبد السالم 102ق

1تطبيق ف

اإلرشاد والتوجيه في
األنظمةالعالمية

طيبة عبد السالم 203م

مخاطر المخدرات

بالح ياسين  ف02م

مبادئ ونظريات اإلرشاد
والتوجيه

تومي سامية 102ق

2تطبيق ف

مبادئ ونظريات اإلرشاد
والتوجيه

تومي سامية 102ق

1تطبيق ف

التربية البيئية

بشقة سماح 203م

لغة أجنبية

صحراوي عبد الباسط 102ق

1تطبيق ف

صعوبات التعلم

بن زروال رانية 102ق

1تطبيق ف

صعوبات التعلم

بن زروال رانية 101ق

2تطبيق ف

لغة أجنبية

خندودي صافية 101ق

2تطبيق ف

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة توجيه وارشاد 



506, ق505, ق504, ق503, ق502, ق501ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

النظام التربوي
الجزائري

ختاش محمد 202م

التربية الخاصة

هاليلي ياسمينة 502ق

التعليم المكيف

بوتي حورية 502ق

التشخيصتطبيق
والتقويم في

سماش فيروزالتربية الخاصة 502ق

تطبيق

مخاطر المخدرات

بالح ياسين  ف02م

التعليم المكيف

حواس خضرة 502ق

التربية الخاصة

صالح يمينة 502ق

تطبيق
اضطرابات اللغة
وأساليب التكفل

صالح يمينة 502ق

تطبيق

اضطرابات اللغة
وأساليب التكفل

عطال يمينة 502ق

التربية البيئية

بشقة سماح 203م

التشخيص
والتقويم في

التربية الخاصة

بعزي سمية 502ق

لغة انجليزية

خندودي صافية 502ق

تطبيق

اإلثنين

األربعاء

الخميس

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة تربية خاصة وتعليم مكيف 



406, ق405ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مخاطر المخدرات

شرفة سامية  ف02م

الحبسة  وأساليب
التكفل

بلخيري وفاء  ف02م

اضطرابات اللغة
المكتوبة وأساليب

التكفل

زغيش وردة  ف02م

علم النفس
المعرفي

مداسي عبد الوهاب 105ق

1تطبـيق ف

علم النفس
المعرفي

مداسي عبد الوهاب 106ق

2تطبـيق ف

علم النفس
المعرفي

أحمان لبنى 203م

دراسة الحالة

بلخيري وفاء 105ق

2تطبـيق ف
الحبسة  وأساليب

التكفل
العايب عماد حسني 106ق

2تطبـيق ف

اضطرابات اللغة
المكتوبة وأساليب

بومعزة كريمةالتكفل 105ق

1تطبـيق ف

اضطرابات اللغة
المكتوبة وأساليب

بومعزة كريمةالتكفل 106ق

2تطبـيق ف

الحبسة  وأساليب
التكفل

العايب عماد حسني 105ق

1تطبـيق ف

دراسة الحالة

بلخيري وفاء 105ق

1تطبـيق ف

2لغة متخصصة

دغموس فلایر 106ق

2تطبـيق ف

اضطرابات اللغة
عند ذوي

الحاجات الخاصة

عطال يمينة  ف02م

اضطرابات اللغة
عند ذوي الحاجات

عطال يمينةالخاصة 105ق

1تطبـيق ف

2لغة متخصصة

دغموس فلایر 105ق

1تطبـيق ف

اضطرابات اللغة
عند ذوي الحاجات

عطال يمينةالخاصة 106ق

2تطبـيق ف

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثالثة ارطفونيا 



406, ق405ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم النفس اللغوي

عواشرية السعيد 202م

تشريح وفيزيولوجيا
الجهاز العصبي

أ.هاشمي رمزي 202م

تشريح وفيزيولوجيا
الجهاز العصبي

أ.هاشمي رمزي 02ق

2تطبـيق ف

تشريح وفيزيولوجيا
الجهاز العصبي

أ.هاشمي رمزي 01ق

1تطبـيق ف

2منهجية وتقنيات البحث

سلطان عالوة 02ق

2تطبـيق ف

2منهجية وتقنيات البحث

سلطان عالوة 01ق

1تطبـيق ف

فونولوجيا

طواوزة عبد الصمد  ف02م

فونولوجيا

طواوزة عبد الصمد 01ق

1تطبـيق ف

علم النفس اللغوي

عرعار فردوس 01ق

1تطبـيق ف

فونولوجيا

طواوزة عبد الصمد 02ق

2تطبـيق ف

علم النفس اللغوي

عرعار فردوس 02ق

2تطبـيق ف

القياس السمعي

العايب عماد حسني 202م

اختبارات ارطفونية

زغيش وردة 202م

منهجية وتقنيات
2البحث

شوشان عمار 202م

لغة انجليزية

صحراوي عبد الباسط 406ق

2تطبـيق ف

لغة انجليزية

صحراوي عبد الباسط 405ق

تشريح  وفيزيولوجيا1تطبـيق ف
الجهاز الصوتي

أرطوفونيا2والسمعي 405ق

1تطبـيق ف

تشريح  وفيزيولوجيا
الجهاز الصوتي

أرطوفونيا2والسمعي 406ق

2تطبـيق ف

تشريح  وفيزيولوجيا
اجلهاز الصويت

والسمعي
202م

األحد

اإلثنين

األربعاء

الخميس

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثانية ارطفونيا 



28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

التربية المقارنة

ختاش محمد 203م

علم النفس التربوي

شوشان عمار 203م

التربية العالجية والتعليم
المكيف

بوتي حورية 504ق

2تطبـيق ف

التربية العالجية والتعليم
المكيف

بوتي حورية 103ق

1تطبـيق ف

التربية المقارنة

ختاش محمد 504ق

2تطبـيق ف

التربية المقارنة

ختاش محمد 103ق

1تطبـيق ف

علم النفس التربوي

بن بية 504ق

2تطبـيق ف

تقنيات  البحث التربوي
2

بعزي سمية 202م

القياس التربوي وبناء
االختبارات المدرسية

صالح يمينة 103ق

1تطبـيق ف

تقنيات  البحث التربوي
2

مدرق نارو عمار 405ق

2تطبـيق ف

تقنيات  البحث التربوي
2

مدرق نارو عمار 503ق

1تطبـيق ف
التوجيه واإلرشادالتربو

ي
بوهناف عبد الغاني 103ق

1تطبـيق ف

لغة أجنبية

بورمال كوثر 102ق

1تطبـيق ف

لغة أجنبية

بورمال كوثر 405ق

2تطبـيق ف

تعليمية المواد

براجل علي  ف02م

التوجيه واإلرشادالتربوي

بروال مختار 504ق

2تطبـيق ف

تعليمية المواد

براجل علي 504ق

2تطبـيق ف

تعليمية المواد

براجل علي 106ق

1تطبـيق ف

القياس التربوي وبناء
االختبارات المدرسية

صالح يمينة 504ق

2تطبـيق ف

علم النفس التربوي

بروال مختار 106ق

1تطبـيق ف

التوجيه واإلرشادالتربو
ي

جعريري يوسف 203م

القياس التربوي وبناء
االختبارات المدرسية

شنة زكية 203م

التربية العالجية
والتعليم المكيف

بعزي سمية 202م

األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

الثانية علوم التربية 



506, ق505, ق504, ق503, ق502, ق501ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس العمل
والتنظيم

قاشي محمد 202م

علم النفس المدرسي

يوسفي حدة 202م

علم نفس العمل والتنظيم

مدرق نارو عمار 505ق

2تطبيق ف

علم نفس العمل والتنظيم

مدرق نارو عمار 502ق

1تطبيق ف

علم النفس المرضي

مرزوقي حورية 502ق

1تطبيق ف

علم النفس المرضي

مرزوقي حورية 505ق

2تطبيق ف

علم النفس االجتماعي

بشقة عز الدين 203م

علم نفس النمو والفروق
2الفردية

صالحي حنيفة 503ق

1تطبيق ف

علم نفس النمو والفروق
2الفردية

صالحي حنيفة 505ق

2تطبيق ف

علم النفس المدرسي

طورش زهرة 503ق

1تطبيق ف

علم النفس المدرسي

طورش زهرة 505ق

2تطبيق ف

2منهجية وتقنيات البحث

زوبية سارة 503ق

1تطبيق ف

علم نفس النمو
2والفروق الفردية

صالحي حنيفة 203م

بناء االختبارات

سلطاني لويزة 203م

تكنولوجيا االتصال
2وتوثيق المعلومات

خزار إشراق 503ق

2تطبيق ف

بناء االختبارات

طويل عادل 505ق

2تطبيق ف

بناء االختبارات

طويل عادل 502ق

1تطبيق ف
تكنولوجيا االتصال
2وتوثيق المعلومات

خزار إشراق 502ق

1تطبيق ف

علم النفس المرضي

سرار عائشة 202م

2منهجية وتقنيات البحث

قسمية أمال 501ق

2تطبيق ف

منهجية وتقنيات
2البحث

شوشان عمار 202م

اللغة األجنبية

صحراوي عبد الباسط 501ق

2تطبيق ف

اللغة األجنبية

صحراوي عبد الباسط 503ق

1تطبيق ف

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

2 +ف 1 الثانية علم النفس ف 



506, ق505, ق504, ق503, ق502, ق501ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس العمل
والتنظيم

قاشي محمد 202م

علم النفس المدرسي

يوسفي حدة 202م

3تطبيق ف
2علم نفس النمو والفروق الفردية

بوعون فوزية 506ق

3تطبيق ف3تطبيق ف
علم نفس العمل والتنظيم
عباسي سمير 506ق

3تطبيق ف

4تطبيق ف
علم نفس العمل والتنظيم
عباسي سمير 02ق

4تطبيق ف

5تطبيق ف
علم نفس العمل والتنظيم
غضبان رحيمة 405ق

5تطبيق ف5تطبيق ف تكنولوجيا االتصال وتوثيق
مقعاش مسعود2املعلومات 405ق

5تطبيق ف

4تطبيق ف تكنولوجيا االتصال وتوثيق
هادف أسماء2املعلومات 02ق

4تطبيق ف

علم النفس االجتماعي

بشقة عز الدين 203م

4تطبيق ف
2منهجية وتقنيات البحث

بوكعبة زهية 504ق

4تطبيق ف 4تطبيق ف
2علم نفس النمو والفروق الفردية

بوزغاية نهاد 503ق

4تطبيق ف

5تطبيق ف
2منهجية وتقنيات البحث

زوبية سارة 104ق

5تطبيق ف 5تطبيق ف
2علم نفس النمو والفروق الفردية

بوكعبة زهية 103ق

5تطبيق ف

3تطبيق ف
2منهجية وتقنيات البحث

بوكعبة زهية 105ق

3تطبيق ف3تطبيق ف تكنولوجيا االتصال وتوثيق
خزار إشراق2املعلومات 105ق

3تطبيق ف

4تطبيق ف بناء االختبارات
باجي عبد الغاني 504ق

4تطبيق ف

علم نفس النمو
2والفروق الفردية

صالحي حنيفة 203م

بناء االختبارات

سلطاني لويزة 203م

علم النفس املرضي4تطبيق ف
دواجي يسمين فطيمة 506ق

4تطبيق ف

3تطبيق ف بناء االختبارات
حمودي فاطمة 504ق

3تطبيق ف

5تطبيق ف بناء االختبارات
حمودي فاطمة 103ق

علم النفس املرضي5تطبيق ف5تطبيق ف
دواجي يسمين فطيمة 104ق

5تطبيق ف

علم النفس املرضي3تطبيق ف
بروال عبد الناصر 406ق

3تطبيق ف

علم النفس املدرسي4تطبيق ف
بروال عبد الناصر 506ق

4تطبيق ف

علم النفس المرضي

سرار عائشة 202م

منهجية وتقنيات
2البحث

شوشان عمار 202م

4تطبيق ف اللغة األجنبية
سعدي أحالم 506ق

4تطبيق ف

3تطبيق ف اللغة األجنبية
سعدي أحالم 406ق

3تطبيق ف

5تطبيق ف اللغة األجنبية
سعدي أحالم 104ق

5تطبيق ف

علم النفس املدرسي3تطبيق ف
سلطاني كريمة 406ق

3تطبيق ف

علم النفس املدرسي5تطبيق ف
سلطاني كريمة 503ق

5تطبيق ف

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

5 +ف 4 +ف 3 الثانية علم النفس ف 



506, ق505, ق504, ق503, ق502, ق501ق

28/02/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم نفس العمل
والتنظيم

قاشي محمد 202م

علم النفس المدرسي

يوسفي حدة 202م

6تطبيق ف
2منهجية وتقنيات البحث

سلطاني كريمة 101ق

6تطبيق ف

7تطبيق ف
2منهجية وتقنيات البحث

بن مبارك نسيمة 01ق

7تطبيق ف

8تطبيق ف
علم نفس العمل والتنظيم
غضبان رحيمة 103ق

8تطبيق ف8تطبيق ف
2منهجية وتقنيات البحث

سلطاني كريمة 103ق

8تطبيق ف

6تطبيق ف تكنولوجيا االتصال وتوثيق
مقعاش مسعود2املعلومات 101ق

6تطبيق ف

7تطبيق ف تكنولوجيا االتصال وتوثيق
هادف أسماء2املعلومات 01ق

7تطبيق ف

8تطبيق ف بناء االختبارات
باجي عبد الغاني 103ق

8تطبيق ف

علم النفس االجتماعي

بشقة عز الدين 203م

علم النفس املدرسي6تطبيق ف
مسعودي ايمان 505ق

6تطبيق ف

7تطبيق ف
2علم نفس النمو والفروق الفردية

بوزغاية نهاد 406ق

7تطبيق ف علم النفس املدرسي7تطبيق ف
مسعودي ايمان 406ق

7تطبيق ف

8تطبيق ف تكنولوجيا االتصال وتوثيق
خزار إشراق2املعلومات 504ق

8تطبيق ف علم النفس املرضي8تطبيق ف
شيباني ليلى 506ق

8تطبيق ف

علم النفس املرضي6تطبيق ف
شيباني ليلى 504ق

6تطبيق ف

7تطبيق ف اللغة األجنبية
خندودي صافية 103ق

7تطبيق ف

8تطبيق ف اللغة األجنبية
خندودي صافية 506ق

8تطبيق ف

علم نفس النمو
2والفروق الفردية

صالحي حنيفة 203م

بناء االختبارات

سلطاني لويزة 203م

6تطبيق ف
علم نفس العمل والتنظيم
غضبان رحيمة 502ق

6تطبيق ف

7تطبيق ف
علم نفس العمل والتنظيم
غضبان رحيمة 105ق

7تطبيق ف

6تطبيق ف
2علم نفس النمو والفروق الفردية

خالف أسماء 406ق

6تطبيق ف

8تطبيق ف
2علم نفس النمو والفروق الفردية

خالف أسماء 504ق

8تطبيق ف

7تطبيق ف بناء االختبارات
سلطاني لويزة 103ق

7تطبيق ف

علم النفس المرضي

سرار عائشة 202م

منهجية وتقنيات
2البحث

شوشان عمار 202م

6تطبيق ف اللغة األجنبية
صحراوي عبد الباسط 103ق

6تطبيق ف

علم النفس املدرسي8تطبيق ف
رحموني عبلة 106ق

8تطبيق ف

6تطبيق ف بناء االختبارات
قسمية أمال 105ق

6تطبيق ف

علم النفس املرضي7تطبيق ف
بن كمشي فوزية 102ق

7تطبيق ف

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

1
8:00 - 9:30

2
9:30 - 11:00

3
11:00 - 12:30

4
12:30 - 14:00

5
14:00 - 15:30

6
15:30 - 17:00

قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا

8 +ف 7 +ف 6 الثانية علم النفس ف 


