
م م

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

تغيير سلوك السائق المعرض
للخطر

م م مرور2م

تطبيق

السالمة المرورية

أ.د. رحال غربي م م

السالمة المرورية

أ.د. رحال غربي م م

تطبيق

تغيير سلوك السائق المعرض
للخطر

د.شرفة سامية م م

ادوات وتقنيات البحث في علم
النفس

م م مرور2م

تطبيق
االتصال االنساني والحمالت

التحسيسية
أ.د. رحال غربي م م

تطبيق
إعالم ألي

م م مرور2م

TP

االتصال االنساني والحمالت
التحسيسية

أ.د. رحال غربي م م

ادوات وتقنيات البحث في علم
النفس

م م مرور2م

علم  االجنماع الحضري

م م مرور2م

علم  االجنماع الحضري

م م مرور2م

تطبيق

التقييم وقدرات السائق

م م مرور2م

التقييم وقدرات السائق

م م مرور2م

تطبيق
احصاء تطبيقي

م م مرور2م

TP

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
ثانية ماستر علم النفس المرور



406, قا 405قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

منهجية إعداد مذكرة التخرج

م أرطو2 405قا 

1تطبيق ف

منهجية إعداد مذكرة التخرج

م أرطو2 406قا 

2تطبيق ف
إعادة التأهيل المعرفي للتواصل

أ.د بوفولة بوخميس 406قا 

2تطبيق ف
إعادة التأهيل المعرفي للتواصل

أ.د بوفولة بوخميس 203م 

إعادة التأهيل المعرفي للتواصل

أ.د بوفولة بوخميس 405قا 

1تطبيق ف

المقاوالتية

كريبع سلمى م.ك

الدراسات  النقدية للمصادر في
األرطوفوتيا

أ.د بوفولة بوخميس 203م 

إعادة التأهيل النفس- عصبي للغة

د. بلخيري وفاء 203م 
إعادة التأهيل النفس- عصبي للغة

د.عورة لينة 406قا 

2تطبيق ف

إعادة التأهيل النفس- عصبي للغة

د.عورة لينة 405قا 

1تطبيق ف

االرشاد والعالج االسري

أ.د.صالحي حنيفة 203م 

االرشاد والعالج االسري

أ.د.صالحي حنيفة 405قا 

1تطبيق ف

االرشاد والعالج االسري

أ.د.صالحي حنيفة 406قا 

2تطبيق ف

منهجية إعداد مذكرة التخرج

د.عطال يمينة 202م 

القياس و بتاء االختبارات

د. عيواج صونيا 02م 

القياس و بتاء االختبارات

د. عيواج صونيا 406قا 

1تطبيق ف

القياس و بتاء االختبارات

د. عيواج صونيا 406قا 

2تطبيق ف

اللغة األجنبية

م أرطو2 405قا 

1تطبيق ف

اللغة االجنبية

م أرطو2 406قا 

2تطبيق ف
صعوبات تعلم اللغة المكتوبة

م أرطو2 406قا 

2تطبيق ف

صعوبات تعلم اللغة المكتوبة

م أرطو2 405قا 

1تطبيق ف

صعوبات تعلم اللغة المكتوبة

د.زغيش وردة 202م 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
ثانية ماستر أمراض اللغة والتواصل



101قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المقابلة االكلينيكية

م  صحة2 101قا 

تطبيق
علم النفس العالٍجي و التدخل

لدى انطفل والراشد

أ.د.أحمان لبنى 101قا 
علم النفس العالٍجي و التدخل

لدى انطفل والراشد
أ.د.أحمان لبنى 101قا 

تطبيق
المقابلة االكلينيكية

د.شرفة سامية 101قا 

المقاوالتية

كريبع سلمى م.ك

احصاء استداللي

د.ختاش محمد 101قا 
احصاء استداللي

د.ختاش محمد 101قا 

تطبيق
األمراض السيكوسوماتية

د.شرفة سامية 101قا 

التدخل االكلينيكي

د. القص صليحة 101قا 
التدخل االكلينيكي

د. القص صليحة 101قا 

تطبيق

انجليزية

م  صحة2 101قا 

تطبيق
التدخالت في علم نفس الصحة

د.مرازقة وليدة 101قا 
التدخالت في علم نفس الصحة

د.مرازقة وليدة 101قا 

تطبيق
التربية العالجية

أ.د.بن فليس خديجة 101قا 
التربية العالجية

أ.د.بن فليس خديجة 101قا 

تطبيق

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
ثانية ماستر علم النفس الصحة



102قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

إدارة األخطار النفسية اإلجتماعية
في العمل

د.قاشي محمد 102قا 
إدارة األخطار النفسية اإلجتماعية

في العمل
د.قاشي محمد 102قا 

تطبيق
القيادة التنظيمية

د.مخلوف سعاد 102قا 
القيادة التنظيمية

د.مخلوف سعاد 102قا 

تطبيق
المقاوالتية

كريبع سلمى م.ك

هندسة التكوين وتصميم البرامج
التدريبية

م تنظيم2 102قا 
هندسة التكوين وتصميم البرامج

التدريبية
م تنظيم2 102قا 

تطبيق
ملتقيات منهجية

أ.د.بوقصة عمر 102قا 

تطبيق البرامج اإلحصائية في
الحاسوب

أ. عباسي سمير 102قا 
تطبيق البرامج اإلحصائية في

الحاسوب
أ. عباسي سمير 102قا 

تطبيق

ملتقيات منهجية

م تنظيم2 102قا 

تطبيق
إدارة التغيير التنظيمي

أ.تومي سامية 102قا 
انجليزية

م تنظيم2 102قا 

تطبيق
تسيير المسارات المهنية وتطوير

الكفاءات

م تنظيم2 102قا 
تسيير المسارات المهنية وتطوير

الكفاءات
م تنظيم2 102قا 

تطبيق

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
ثانية ماستر تنظيم وعمل وتسيير الموارد البشرية



103قا 
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اإلنجليزية

م توجيه2 103قا 

تطبيق
قضايا تربوية راهنة

م توجيه2 103قا 

المقاوالتية

كريبع سلمى م.ك

إرشاد الموهوبين

د.حواس خضرة 103قا 

متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل
العولمة

أ.د براجل علي 103قا 
متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل

العولمة
أ.د براجل علي 103قا 

تطبيق
إرشاد الموهوبين

م توجيه2 103قا 

تطبيق

اإلرشاد ومشكالت الطفولة
والمراهقة

د. بعزي سمية 103قا 
اإلرشاد ومشكالت الطفولة

والمراهقة
د. بروال مختار 103قا 

تطبيق
اإلرشاد األسري

أ.د.بن علي راجية 103قا 
اإلرشاد األسري

أ.د.بن علي راجية 103قا 

تطبيق

البحث التوثيقي

م توجيه2 103قا 

تطبيق
البحث التوثيقي

د.سالت سليمة 103قا 
بناء وتكييف االختبارات والروائز

النفسية التربوية
م توجيه2 103قا 

تطبيق
بناء وتكييف االختبارات والروائز

النفسية التربوية

د.شنة زكية 103قا 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
إرشاد‘ثانية ماستر توجيه  و



104قا 
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سيكولوحية الصحة

د. بن لمبارك سومية 104قا 

الفحص و الحوصلة في الوسط
المدرسي

أ. رحموني عبلة 104قا 
الفحص و الحوصلة في الوسط

المدرسي
أ. رحموني عبلة 104قا 

تطبيق
المقاوالتية

كريبع سلمى م.ك

التربية الخاصة

أ.د.هاليلي ياسمينة 104قا 

المرافقة المدرسية

د.هامل وهيبة 104قا 
اللغة االجنبية

م مدرسي2 104قا 

تطبيق
المرافقة المدرسية

د.هامل وهيبة 104قا 

تطبيق

اإلرشاد النفسي

أ.د.بن فليس خديجة 104قا 
اإلرشاد النفسي

أ.د.بن فليس خديجة 104قا 

تطبيق
التربية الخاصة

د.هامل وهيبة 104قا 

تطبيق

إحصاء معمق

م مدرسي2 104قا 
إحصاء معمق

م مدرسي2 104قا 

تطبيق
البيداغوجية الفارقية

د.طيبة عبد السالم 104قا 
البيداغوجية الفارقية

د.طيبة عبد السالم 104قا 

تطبيق

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثانية ماستر علم النفس المدرسي



105قا 
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تربص (التكفل النفسي
بالمنحرفين ، الجانحين

(والمجرمين

م انحراف2 105قا 
انجليزية تقنية

م انحراف2 105قا 

تربص (التكفل النفسيتطبيق
بالمنحرفين ، الجانحين

م انحراف2(والمجرمين 105قا 

تطبيق
العالج المعرفي السلوكي

الضطرابات السلوك

م انحراف2 105قا 

القانون الجنائي وقانون األحداث

أ.د.مزوز بركو 105قا 

الوقاية من الجنوح

د. القص صليحة 105قا 

منهجية إعداد المذكرة

أ.د بوفولة بوخميس 105قا 
القانون الجنائي وقانون األحداث

م انحراف2 105قا 

تطبيق
الوقاية من الجنوح

د. القص صليحة 105قا 

تطبيق

االضطرابات السلوكية عند
(1)الجانحين

د.سرار عائشة 105قا 
االضطرابات السلوكية عند

(1)الجانحين
د.سرار عائشة 105قا 

تطبيق
العالج المعرفي السلوكي

الضطرابات السلوك
أ.كربال مختار 105قا 

تطبيق
منهجية إعداد المذكرة

أ.قيرود الطاهر 105قا 

تطبيق

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
ثانية ماستر علم نفس االنحراف والجريمة



 علنف02 علنف, قا 01قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

3العالجات النفسية 

د. بن لمبارك سومية م.ك

الفحص العيادي

د.شينار سامية م.ك

االنتروبولوجيا : مقاربة بين ثقافية
لالضطرابات النفسية

د.بوعون السعيد م.ك

المقاوالتية

كريبع سلمى م.ك

االسرة واالضطرابات النفسية

أ.د.مزوز بركو 203م 

علم النفس الصحة

د. عليوة سمية 203م 

االنتروبولوجيا : مقاربة بين ثقافية
لالضطرابات النفسية

م عيادي2  علنف01قا 

1تطبـيق ف
االسرة واالضطرابات النفسية

م عيادي2  علنف01قا 

1تطبـيق ف

االنتروبولوجيا : مقاربة بين ثقافية
لالضطرابات النفسية

م عيادي2  علنف02قا 

2تطبـيق ف
االسرة واالضطرابات النفسية

م عيادي2  علنف02قا 

2تطبـيق ف

لغة أجنبية

م عيادي2  علنف01قا 

1تطبـيق ف

لغة أجنبية

م عيادي2  علنف02قا 

2تطبـيق ف
علم النفس المرضي االجتماعي

د.بشقة عز الدين م.ك
علم النفس المرضي االجتماعي

د.بشقة عز الدين  علنف02قا 

2تطبـيق ف

علم النفس المرضي االجتماعي

د.بشقة عز الدين  علنف01قا 

1تطبـيق ف
الفحص العيادي

أ.هروال منير  علنف01قا 

1تطبـيق ف

الفحص العيادي

أ.هروال منير  علنف02قا 

2تطبـيق ف

منهجية البحث في علم النقس
العيادي

د.سعيدي عتيقة 202م 

منهجية البحث في علم النقس
العيادي

د.سعيدي عتيقة  علنف01قا 

1تطبـيق ف

منهجية البحث في علم النقس
العيادي

د.سعيدي عتيقة  علنف02قا 

2تطبـيق ف
3العالجات النفسية 

أ.كربال مختار  علنف02قا 

2تطبـيق ف

3العالجات النفسية 

أ.كربال مختار  علنف01قا 

1تطبـيق ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
ثانية ماستر عيادي



106, ق 105قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1االختبارات والمقاييس النفسية 

أ.مرزوقي حورية 203م 

األطر النظرية المفسرة لإلضطرابات

د.بوعون السعيد 203م 

1االختبارات والمقاييس النفسية 

أ.مرزوقي حورية 105قا 

1تطبـيق ف

1االختبارات والمقاييس النفسية 

أ.مرزوقي حورية 106ق 

2تطبـيق ف
سيكولوجية األشخاص في وضعية

اإلعاقة

د.شينار سامية 202م 

األطر النظرية المفسرة لإلضطرابات

أ.هروال منير 105قا 

1تطبـيق ف

األطر النظرية المفسرة لإلضطرابات

أ.هروال منير 106ق 

2تطبـيق ف

لغة أجنبية

م عيادي1 105قا 

1تطبـيق ف

لغة أجنبية

م عيادي1 106ق 

2تطبـيق ف

علم النفس المرضي للراشد
والمسن

د.سعيدي عتيقة 105قا 

1تطبـيق ف

علم النفس المرضي للراشد
والمسن

د.سعيدي عتيقة 106ق 

2تطبـيق ف
علم النفس المرضي للراشد

والمسن

د.سعيدي عتيقة 203م 

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

أ.د.مزوز بركو 202م 

علم النفس االيجابي

د.جار هللا سليمان 202م 

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

أ.قيرود الطاهر 105قا 

1تطبـيق ف

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

أ.قيرود الطاهر 106ق 

2تطبـيق ف

إحصاء وتحليل المعطيات

د.جار هللا سليمان 202م 
إحصاء وتحليل المعطيات

د.جار هللا سليمان 105قا 

2تطبـيق ف

إحصاء وتحليل المعطيات

د.جار هللا سليمان 106ق 

1تطبـيق ف

1العالجات النفسية 

أ.كربال مختار 203م 

1العالجات النفسية 

أ.كربال مختار 106ق 

1تطبـيق ف

1العالجات النفسية 

أ.كربال مختار 105قا 

2تطبـيق ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر علم النفس العيادي



 علنف01 علنف, قا 02قا 
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التخلي عن المدرسة وعدم
التأهيل
م مدرسي1  علنف02قا 

2تطبيق ف
العنف المدرسي

م مدرسي1  علنف02قا 

2تطبيق ف

التخلي عن المدرسة وعدم
التأهيل
م مدرسي1  علنف01قا 

1تطبيق ف
العنف المدرسي

م مدرسي1  علنف01قا 

1تطبيق ف

علم النفس البيئي  في الوسط
المدرسي

م مدرسي1 202م 

التخلي عن المدرسة وعدم
التأهيل

م مدرسي1 02م 

المقابلة العيادية

أ.شرقي سميرة  علنف02قا 

2تطبيق ف
العنف المدرسي

أ.د.هاليلي ياسمينة 202م 

المقابلة العيادية

أ.شرقي سميرة  علنف01قا 

1تطبيق ف

المقابلة العيادية

د. بن لمبارك سومية 202م 

االتصال البيداغوجي

د.مدور ليلى 202م 

صعوبات التعلم النمائية

أ.د.بن فليس خديجة  علنف01قا 

خطوات انجاز البحث

أ.د.يوسفي حدة 202م 
خطوات انجاز البحث

أ.د.يوسفي حدة  علنف02قا 

2تطبيق ف

خطوات انجاز البحث

أ.د.يوسفي حدة  علنف01قا 

1تطبيق ف
الدمج المدرسي

د.هامل وهيبة  علنف01قا 

1تطبيق ف

الدمج المدرسي

د.هامل وهيبة  علنف02قا 

2تطبيق ف

اللغة االجنبية

م مدرسي1  علنف02قا 

2تطبيق ف

اللغة االجنبية

م مدرسي1  علنف01قا 

1تطبيق ف

الدمج المدرسي

د . سلطاني لويزة 202م 

صعوبات التعلم النمائية

د. فلوسي سمية  علنف01قا 

1تطبيق ف

صعوبات التعلم النمائية

د. فلوسي سمية  علنف02قا 

2تطبيق ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر علم النفس المدرسي



501قا

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

قانون و عالقات العمل

م تنظيم1 501قا
تحليل العمل ودراسة المناصب

م تنظيم1 501قا

تطبيق
1منهجية و تقنيات البحث

أ.د.بوقصة عمر 501قا

1تسيير الموارد البشرية 

د.مخلوف سعاد 501قا
1تسيير الموارد البشرية 

كريبع سلمى 501قا

تطبيق

علم النفس االقتصادي

م تنظيم1 501قا

التوجيه المهني وبناء المشروع

أ.د.هاليلي ياسمينة 501قا

تحليل العمل ودراسة المناصب

أ.د.عواشرية السعيد 501قا
علم النفس االقتصادي

م تنظيم1 501قا

تطبيق
1منهجية و تقنيات البحث

أ.د.بوقصة عمر 501قا

تطبيق

علم النفس االجتماعي للمنظمات

د.قاشي محمد 501قا
انجليزية

م تنظيم1 501قا

تطبيق
علم النفس االجتماعي للمنظمات

د.قاشي محمد 501قا

تطبيق
األرقنوميا التصمييمة

د.بوحوفاني طارق 501قا
األرقنوميا التصمييمة

د.بوحوفاني طارق 501قا

تطبيق

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر تنظيم وعمل وتسيير الموارد البشرية



502قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

قياس الصحة

م صحة1 502قا 

تطبيق
انجليزية

م صحة1 502قا 

تطبيق
قياس الصحة

م صحة1 502قا 

علم النفس المناعي  العصبي

أ.د.أحمان لبنى 502قا 
خطوات انجاز البحث

أ. بن كمشي فوزية 502قا 

تطبيق

خطوات انجاز البحث

د.مرازقة وليدة 502قا 

علم األوبئة السلوكي

د.بشقة عز الدين 502قا 
علم األوبئة السلوكي

د.بشقة عز الدين 502قا 

تطبيق
االتصال في المجال الصحي

د.مرازقة وليدة 502قا 
علم النفس المناعي  العصبي

بخوش سارة 502قا 

تطبيق

علن العصبي الغدي

أ.د.أحمان لبنى 502قا 
علن العصبي الغدي

أ.د.أحمان لبنى 502قا 

تطبيق
النماذج األساسية في علم نفس

الصحة

د. عليوة سمية 502قا 
النماذج األساسية في علم نفس

الصحة
د. القص صليحة 502قا 

تطبيق
علم النفس البيولوجي

أ.د.عدوان يوسف 502قا 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر علم نفس الصحة



503قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1علم النفس الجنائي 

د.شينار سامية 503قا 
1الخبرة النفسية 

م جنائي1 503قا 

تطبيق
علم العقاب

م جنائي1 503قا 

تطبيق
الشخصية المضادة للمجتمع

أ.د.بوقصة عمر 503قا 
الشخصية المضادة للمجتمع

أ.د.بوقصة عمر 503قا 

تطبيق

1علم النفس القضائي 

م جنائي1 503قا 

تطبيق
1علم النفس القضائي 

أ.د.عدوان يوسف 503قا 

أساليب ومنهجية البحث في
1االنحراف والجريمة

د.سرار عائشة 503قا 
أساليب ومنهجية البحث في

1االنحراف والجريمة
د.سرار عائشة 503قا 

تطبيق
1الخبرة النفسية 

د.سرار عائشة 503قا 

علم الضحايا

أ.د.مزوز بركو 503قا 
علم الضحايا

م جنائي1 503قا 

تطبيق
علم العقاب

أ.د.امزيان الوناس 503قا 
نصوص فرنسية في علم النفس

1العيادي
د.جار هللا سليمان 503قا 

تطبيق
1علم النفس الجنائي 

أ.بن براهيم نوال 503قا 

تطبيق

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر علم نفس االنحراف والجريمة



505, قا 503, قا 504قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي

م توجيه1 504قا 

1تطبيق ف

أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي

م توجيه1 505قا 

2تطبيق ف
تحليل العملية التعليمية التعلمية

أ.د براجل علي 202م 
تحليل العملية التعليمية التعلمية

أ.د براجل علي 505قا 

2تطبيق ف

تحليل العملية التعليمية التعلمية

أ.د براجل علي 504قا 

1تطبيق ف

هندسة التكوين

د.مدور ليلى 203م 

التكفل بذوي صعوبات التعلم

أ.د.بن علي راجية 505قا 

2تطبيق ف
التكفل بذوي صعوبات التعلم

أ.د.بن علي راجية 203م 

المعلوماتية والتعلم عن بعد

د.شوشان عمار 203م 

التكفل بذوي صعوبات التعلم

أ.د.بن علي راجية 504قا 

1تطبيق ف
منهجية البحث في اإلرشاد

والتوجيه
د. بروال مختار 504قا 

1تطبيق ف

منهجية البحث في اإلرشاد
والتوجيه

د. بروال مختار 505قا 

2تطبيق ف

توجيه واإلرشاد المدرسي

م توجيه1 505قا 

2تطبيق ف
منهجية البحث في اإلرشاد

والتوجيه

د. بعزي سمية 202م 

توجيه واإلرشاد المدرسي

م توجيه1 504قا 

1تطبيق ف

انجليزية

أ. خندودي صفية 505قا 

2تطبيق ف

انجليزية

أ. خندودي صفية 504قا 

1تطبيق ف

المعالجة اإلحصائية للبيانات
1التربوية 

د.سالت سليمة 504قا 

2تطبيق ف
المعالجة اإلحصائية للبيانات

1التربوية 

د.شنة زكية 203م 

أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي

د.سالت سليمة 203م 

المعالجة اإلحصائية للبيانات
1التربوية 

م توجيه1 504قا 

1تطبيق ف

توجيه واإلرشاد المدرسي

د. فلوسي سمية 202م 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر توجيه  وارشاد



م م

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

علم النفس المرور

م المرور1 م م

علم النفس المرور

م المرور1 م م
علم الحوادث

م المرور1 م م

لغة أجنبية

م المرور1 م م
علم الحوادث

م المرور1 م م

علم النفس االجتماعي

م المرور1 م م

منهجية البحث العلمي الجامعي
MRU

م المرور1 م م

منهجية البحث العلمي الجامعي
MRU

م المرور1 م م
علم النفس االجتماعي

م المرور1 م م
ارغونوميا

م المرور1 م م

ارغونوميا

م المرور1 م م

احصاء و تحليل البيانات

م المرور1 م م

احصاء و تحليل البيانات

م المرور1 م م
قانون المرور

م المرور1 م م

قانون المرور

م المرور1 م م

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر علم نفس المرور



505, قا 506قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

منهجية البحث في الدراسات
اللغوية

م أرطوفونيا1 202م 

منهجية البحث في الدراسات
اللغوية
م أرطوفونيا1 506قا 

1تطبيق ف
علم النفس اللغوي العيادي

م أرطوفونيا1 506قا 

1تطبيق ف

منهجية البحث في الدراسات
اللغوية
م أرطوفونيا1 505قا 

2تطبيق ف
علم النفس اللغوي العيادي

م أرطوفونيا1 505قا 

2تطبيق ف
اللغة و سيرورات التعلم

م أرطوفونيا1 02م 

1المقابلة العيادية و التقييم 

د. بلخيري وفاء 202م 

1المقابلة العيادية و التقييم 

م أرطوفونيا1 506قا 

1تطبيق ف

1المقابلة العيادية و التقييم 

م أرطوفونيا1 505قا 

2تطبيق ف
علم النفس اللغوي العيادي

د.عورة لينة 202م 

اللغة االجنبية

م أرطوفونيا1 506قا 

1تطبيق ف

اللغة االجنبية

م أرطوفونيا1 502قا 

2تطبيق ف
النمو المعرفي عند الطفل

د.عطال يمينة 203م 

النمو الحسي الحركي

د.عطال يمينة 202م 
النمو المعرفي عند الطفل

م أرطوفونيا1 502قا 

2تطبيق ف

النمو المعرفي عند الطفل

م أرطوفونيا1 506قا 

1تطبيق ف

نظريات اللغة و االتصال

م أرطوفونيا1 02م 

أمراض الصوت

م أرطوفونيا1 506قا 

1تطبيق ف
نظريات اللغة و االتصال

م أرطوفونيا1 506قا 

1تطبيق ف

نظريات اللغة و االتصال

م أرطوفونيا1 505قا 

2تطبيق ف
أمراض الصوت

م أرطوفونيا1 505قا 

2تطبيق ف
أمراض الصوت

د.زغيش وردة 02م 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
أولى ماستر أمراض اللغة والتواصل



05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

اختبارات الشخصية

أ.مرزوقي حورية 202م 
اختبارات الشخصية

2+ف1عيادي ف3  علنف02قا 

2تطبيق ف
االضطرابات الحسية الحركية

واألدائية
أ. صالح يمينة 406قا 

2تطبيق ف

االضطرابات الحسية الحركية
واألدائية

أ. صالح يمينة 103قا 

1تطبيق ف

اضطرابات الشخصية عند الراشد

د.بوعون السعيد 202م 

اضطرابات السلوك

د.شينار سامية 203م 

لغة أجنبية

2+ف1عيادي ف3  علنف01قا 

2تطبيق ف

لغة أجنبية

2+ف1عيادي ف3  علنف02قا 

1تطبيق ف

االضطرابات الحسية الحركية
واألدائية

أ. صالح يمينة

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

عيادي2/3+ف1عيادي ف3
5+ف4+ف3ف 02م 

علم النفس العيادي ودراسة
الحالة

أ.شرقي سميرة 202م 

سيكوسوماتيك

د. عليوة سمية 202م 
علم النفس العيادي ودراسة

الحالة
أ.شرقي سميرة 506قا 

2تطبيق ف

علم النفس العيادي ودراسة
الحالة

2+ف1عيادي ف3 102قا 

1تطبيق ف
اضطرابات الشخصية عند الراشد

بخوش سارة 102قا 

1تطبيق ف

اضطرابات الشخصية عند الراشد

بخوش سارة 504قا 

2تطبيق ف

اضطرابات السلوك

2+ف1عيادي ف3 503قا 

2تطبيق ف

اختبارات الشخصية

2+ف1عيادي ف3 406قا 

1تطبيق ف
اضطرابات السلوك

2+ف1عيادي ف3 406قا 

1تطبيق ف

الحوكمة و أخالقيات المهنة

أ.تومي سامية 203م 

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

أ.بن براهيم نوال 406قا 

1تطبيق ف

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

أ.بن براهيم نوال 502قا 

2تطبيق ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثالثة  عيادي الفوج األول + الفوج الثاني



05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

اختبارات الشخصية

أ.مرزوقي حورية 202م 

اضطرابات السلوك
5+ف4+ف3عيادي ف3 405قا 

4تطبيق ف
لغة أجنبية

5+ف4+ف3عيادي ف3 502قا 
4تطبيق ف

لغة أجنبية
5+ف4+ف3عيادي ف3 406قا 

5تطبيق ف
اضطرابات الشخصية عند الراشد

5+ف4+ف3عيادي ف3 101قا 
5تطبيق ف

اضطرابات الشخصية عند الراشد

د.بوعون السعيد 202م 

اضطرابات السلوك

د.شينار سامية 203م 

اضطرابات الشخصية عند الراشد
5+ف4+ف3عيادي ف3

3تطبيق ف

االضطرابات الحسية الحركية
واألدائية

أ. صالح يمينة

االضطرابات الحسية الحركية
أ. صالح يمينةواألدائية 506قا 

4تطبيق ف

االضطرابات الحسية الحركية
أ. صالح يمينةواألدائية 502قا 

3تطبيق ف

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

عيادي2/3+ف1عيادي ف3
5+ف4+ف3ف 02م 

االضطرابات الحسية الحركية
واألدائية 5+ف4+ف3عيادي ف3 104قا 

5تطبيق ف

علم النفس العيادي ودراسة
الحالة

أ.شرقي سميرة 202م 

سيكوسوماتيك

د. عليوة سمية 202م 

لغة أجنبية
5+ف4+ف3عيادي ف3 106ق 

3تطبيق ف

اختبارات الشخصية
أ.مرزوقي حورية  علنف02قا 
علم النفس العيادي ودراسة4تطبيق ف

أ.شرقي سميرةالحالة 102قا 
4تطبيق ف

اختبارات الشخصية
أ.مرزوقي حورية 405قا 
5تطبيق ف

علم النفس العيادي ودراسة
أ.شرقي سميرةالحالة 106ق 

3تطبيق ف

علم النفس العيادي ودراسة
الحالة 5+ف4+ف3عيادي ف3 406قا 

5تطبيق ف

اختبارات الشخصية
5+ف4+ف3عيادي ف3 106ق 

3تطبيق ف
اضطرابات السلوك

5+ف4+ف3عيادي ف3 106ق 
3تطبيق ف

اضطرابات السلوك
5+ف4+ف3عيادي ف3 504قا 

5تطبيق ف

الحوكمة و أخالقيات المهنة

أ.تومي سامية 203م 

علم النفس المرضي للطفل
مداسي عبد الوهابوالمراهق 502قا 

4تطبيق ف

علم النفس المرضي للطفل
مداسي عبد الوهابوالمراهق 504قا 

3تطبيق ف

علم النفس المرضي للطفل
مداسي عبد الوهابوالمراهق 504قا 

5تطبيق ف

اضطرابات الشخصية عند الراشد
5+ف4+ف3عيادي ف3 102قا 

4تطبيق ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثالثة عيادي الفوج الثالث+الفوج الرابع+الفوج الخامس



105, قا 104 , قا 103قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

االختبارات والمقاييس في علم
النفس المدرسي

المدرسي 3 105قا 

تطبـيق

االختبارات والمقاييس في علم
النفس المدرسي

المدرسي 3 105قا 

إضطرابات التكيف المدرسي

المدرسي 3 105قا 

إضطرابات التكيف المدرسي

المدرسي 3 105قا 

تطبـيق

االضطرابات السلوكية االنفعالية

د. عليوة سمية 103قا 

االضطرابات السلوكية االنفعالية

المدرسي 3 103قا 

تطبـيق
انجليزية

المدرسي 3 103قا 

تطبـيق

االضطرابات المعرفية

أ. رحموني عبلة 103قا 

االضطرابات المعرفية

أ. رحموني عبلة 103قا 

تطبـيق

صعوبات التعلم

د. فلوسي سمية 103قا 

صعوبات التعلم

د. فلوسي سمية 103قا 

تطبـيق

تحليل البيانات

أ.د.يوسفي حدة 103قا 

تحليل البيانات

أ.د.يوسفي حدة 103قا 

تطبـيق

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

المدرسي 3 104قا 

تطبـيق

سيكولوجية الموهوب

د . سلطاني لويزة 104قا 

الحوكمة و أخالقيات المهنة

أ. بالح ياسين 202م 

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

تربية خاصة3المدرسي/ 3 م.ك

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثالثة علم النفس المدرسي



501قا

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

تسيير المؤسسة

تنظيم  3 504قا 
تحليل العمل و دراسة المراكز

تنظيم  3 504قا 

تطبيق
تسيير المؤسسة

تنظيم  3 504قا 

تطبيق
1تسيير الموارد البشرية 

كريبع سلمى 504قا 

تطبيق

تحليل العمل و دراسة المراكز

أ.د.عواشرية السعيد 503قا 

منهجية البحث

د.قاشي محمد 503قا 
منهجية البحث

تنظيم  3

تطبيق
1تسيير الموارد البشرية 

د.مخلوف سعاد 503قا 

الوقاية و االمن في العمل

د.بوحوفاني طارق 501قا

1األرغونوميا 

د.بوحوفاني طارق 501قا
1األرغونوميا 

د.بوحوفاني طارق 501قا

تطبيق

السلوك التنظيمي

تنظيم  3 501قا
السلوك التنظيمي

تنظيم  3 501قا

تطبيق
انجليزية

تنظيم  3 501قا

تطبيق
الحوكمة و أخالقيات المهنة

أ.تومي سامية 203م 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثالثة تنظيم وعمل



506, قا 505قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

اضطرابات اللغة الشفوية وأساليب
التكفل

د. بلخيري وفاء 203م 

1لغة أجنبية متخصصة 

أرطوفونيا 3 505قا 

1تطبـيق ف
اضطرابات اللغة الشفوية وأساليب

التكفل
أرطوفونيا 3 505قا 

1تطبـيق ف

1لغة أجنبية متخصصة 

أرطوفونيا 3 506قا 

2تطبـيق ف
اضطرابات اللغة الشفوية وأساليب

التكفل
أرطوفونيا 3 506قا 

2تطبـيق ف
اإلعاقة السمعية وأساليب التكفل

د. عيواج صونيا 02م 

صعوبات التعلم

أرطوفونيا 3 203م 

أساليب الفحص و التشخيص

أرطوفونيا 3 505قا 

1تطبـيق ف
(1) الحـبـســة  وأساليب التكفل

أرطوفونيا 3 505قا 

1تطبـيق ف

أساليب الفحص و التشخيص

أرطوفونيا 3 506قا 

2تطبـيق ف
(1) الحـبـســة  وأساليب التكفل

أرطوفونيا 3 506قا 

2تطبـيق ف
أساليب الفحص و التشخيص

د.عورة لينة 02م 

االظطرابات النمائية الشاملة

د.زغيش وردة 203م 

اضطرابات الصوت وإعادة التأهيل

أ.العايب عماد حسني 02م 

(1) الحـبـســة  وأساليب التكفل

د.عطال يمينة 203م 

الحوكمة و أخالقيات المهنة

أ.تومي سامية 203م 
اإلعاقة السمعية وأساليب التكفل

د. عيواج صونيا 506قا 

2تطبـيق ف

اضطرابات الصوت وإعادة التأهيل

أ.العايب عماد حسني 505قا 

1تطبـيق ف

اضطرابات الصوت وإعادة التأهيل

أ.العايب عماد حسني 506قا 

2تطبـيق ف

اإلعاقة السمعية وأساليب التكفل

د. عيواج صونيا 505قا 

1تطبـيق ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثالثة ارطفونيا



405قا 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

منهجية وتقنيات البحث

تربية خاصة3 405قا 

تطبيق
لغة أجنبية

تربية خاصة3 405قا 

تطبيق
التشريع المدرسي

أ.د.هاليلي ياسمينة 02م 

منهجية وتقنيات البحث

د. بعزي سمية 203م 
التعليم المكيف

أ. بوتي حورية 405قا 

تطبيق

التعليم المكيف

د. بعزي سمية 405قا 

التربية الخاصة

أ.تومي سامية 405قا 

اضطرابات الجهاز العصبي

تربية خاصة3 405قا 
االحصاء التطبيقي

د.ختاش محمد 405قا 

تطبيق
التربية الخاصة

أ.تومي سامية 405قا 

تطبيق

اضطرابات الجهاز العصبي

تربية خاصة3 405قا 

تطبيق
علم النفس المرضي للطفل

والمراهق
تربية خاصة3 405قا 

تطبيق
تكنولوجيا التربية

د.شوشان عمار 203م 

الحوكمة و أخالقيات المهنة

أ. بالح ياسين 202م 

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق

تربية خاصة3المدرسي/ 3 م.ك

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثالثة تربية خاصة



104, قا 106ق 

05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

التشريع المدرسي

أ.د.هاليلي ياسمينة 02م 

منهجية وتقنيات البحث

توجيه 3 106ق 

1تطبيق ف

بناء البرامج االرشادية

د.حواس خضرة 106ق 

منهجية وتقنيات البحث

د. بعزي سمية 203م 

سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة

أ. بوتي حورية 106ق 

1تطبيق ف

االرشاد والصحة النفسية

د.طيبة عبد السالم 104قا 

1تطبيق ف
االحصاء التطبيقي

د.ختاش محمد 104قا 

1تطبيق ف

مبادئ ونظريات االرشاد والتوجيه

د.مدور ليلى 104قا 

االرشاد والصحة النفسية

د.طيبة عبد السالم 104قا 

سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة

د . سلطاني لويزة 104قا 

مبادئ ونظريات االرشاد والتوجيه

د.مدور ليلى 104قا 

1تطبيق ف

تكنولوجيا التربية

د.شوشان عمار 203م 

بناء البرامج االرشادية

توجيه 3 104قا 

1تطبيق ف
لغة أجنبية

توجيه 3 106ق 

1تطبيق ف

الحوكمة و أخالقيات المهنة

أ. بالح ياسين 202م 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثالثة توجيه وارشاد



05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

منهجية

7+ف6علم النفس ف2 104قا 

6تطبيـ ف
لغة أجنبية

7+ف6علم النفس ف2 - ج م06قا 

6تطبيـ ف

منهجية

7+ف6علم النفس ف2 106ق 

7تطبيـ ف
لغة أجنبية

7+ف6علم النفس ف2 - ج م07قا 

7تطبيـ ف
علم النفس الفيزيولوجي

د.شرفة سامية 02م 

منهجية علم2/2+ف1علم النفس ف2
علم5/2+ف4+ف3النفس ف

7+ف6النفس ف 02م 

نظريات التعلم علم2/2+ف1علم النفس ف2
علم5/2+ف4+ف3النفس ف

7+ف6النفس ف 02م 

تكنولوجيا االتصال

7+ف6علم النفس ف2 101قا 

6تطبيـ ف
علم النفس الفيزيولوجي

7+ف6علم النفس ف2 101قا 

6تطبيـ ف

علم النفس الفيزيولوجي

7+ف6علم النفس ف2 405قا 

7تطبيـ ف
تكنولوجيا االتصال

7+ف6علم النفس ف2 103قا 

7تطبيـ ف
علم النفس المعرفي

د. بن لمبارك سومية 02م 

علم النفس النمو

أ.د.صالحي حنيفة 202م 

علم النفس النمو

أ. خالف أسماء 101قا 

6تطبيـ ف

علم النفس النمو

أ. خالف أسماء 106ق 

7تطبيـ ف

القياس النفسي

بوزغاية نهاد 101قا 

6تطبيـ ف

القياس النفسي

بوزغاية نهاد 102قا 

7تطبيـ ف

نظريات الشخصية

د.بوعون السعيد 203م 

علم النفس المعرفي

أ. بالح ياسين - ج م06قا 

6تطبيـ ف

علم النفس المعرفي

أ. بالح ياسين - ج م07قا 

7تطبيـ ف
القياس النفسي

أ.د.جبالي نور الدين م.ك
نظريات الشخصية

أ. زوبية سارة - ج م07قا 

7تطبيـ ف

نظريات الشخصية

أ. زوبية سارة - ج م06قا 

6تطبيـ ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثانية علم النفس الفوج السادس+الفوج السابع



05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

لغة أجنبية
5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م03قا 

3تطبيـ ف

لغة أجنبية
5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م04قا 

4تطبيـ ف

لغة أجنبية
5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م05قا 

5تطبيـ ف
نظريات الشخصية

5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م05قا 
5تطبيـ ف

علم النفس الفيزيولوجي

د.شرفة سامية 02م 

منهجية علم2/2+ف1علم النفس ف2
علم5/2+ف4+ف3النفس ف

7+ف6النفس ف 02م 

علم النفس المعرفي
أ. بن كمشي فوزية - ج م03قا 
3تطبيـ ف

علم النفس المعرفي
أ. بن كمشي فوزية - ج م04قا 
4تطبيـ ف

نظريات التعلم علم2/2+ف1علم النفس ف2
علم5/2+ف4+ف3النفس ف

7+ف6النفس ف 02م  القياس النفسي
5+ف4+ف3علم النفس ف2 506قا 

5تطبيـ ف

علم النفس المعرفي

د. بن لمبارك سومية 02م 

منهجية
أ. عبد الصمد صورية 106ق 
4تطبيـ ف

منهجية
أ. عبد الصمد صورية 504قا 
5تطبيـ ف

علم النفس الفيزيولوجي
أ. خالف أسماء 106ق 
4تطبيـ ف

علم النفس الفيزيولوجي
أ. خالف أسماء 504قا 
3تطبيـ ف

نظريات الشخصية
أ. يحي فتيحة 106ق 
3تطبيـ ف

القياس النفسي
5+ف4+ف3علم النفس ف2 505قا 

3تطبيـ ف

تكنولوجيا االتصال
5+ف4+ف3علم النفس ف2 406قا 

4تطبيـ ف

تكنولوجيا االتصال
5+ف4+ف3علم النفس ف2 503قا 

5تطبيـ ف

علم النفس النمو

أ.د.صالحي حنيفة 202م 

علم النفس النمو
أ. زوبية سارة 101قا 
3تطبيـ ف

علم النفس النمو
أ. زوبية سارة 102قا 
4تطبيـ ف

علم النفس الفيزيولوجي
بخوش سارة  علنف02قا 
5تطبيـ ف

نظريات الشخصية

د.بوعون السعيد 203م 

تكنولوجيا االتصال
5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م03قا 

3تطبيـ ف
منهجية

5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م03قا 
3تطبيـ ف

نظريات الشخصية
5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م04قا 

4تطبيـ ف
القياس النفسي

5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م04قا 
4تطبيـ ف

القياس النفسي

أ.د.جبالي نور الدين علم النفس النموم.ك
5+ف4+ف3علم النفس ف2 - ج م05قا 

5تطبيـ ف
علم النفس المعرفي

بوزغاية نهاد  علنف02قا 
5تطبيـ ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثانية علم النفس الفوج  الثالث+الفوج الرابع+الفوج الخامس



05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

تكنولوجيا االتصال

2+ف1علم النفس ف2  علنف01قا 

1تطبيـ ف

تكنولوجيا االتصال

2+ف1علم النفس ف2 - ج م02قا 

2تطبيـ ف
علم النفس الفيزيولوجي

د.شرفة سامية 02م 

منهجية علم2/2+ف1علم النفس ف2
علم5/2+ف4+ف3النفس ف

7+ف6النفس ف 02م 

منهجية

أ. عبد الصمد صورية - ج م01قا 

1تطبيـ ف

منهجية

أ. عبد الصمد صورية - ج م02قا 

2تطبيـ ف

نظريات التعلم علم2/2+ف1علم النفس ف2
علم5/2+ف4+ف3النفس ف

7+ف6النفس ف 02م 

لغة أجنبية

2+ف1علم النفس ف2 505قا 

1تطبيـ ف

علم النفس المعرفي

د. بن لمبارك سومية 02م 
علم النفس النمو

2+ف1علم النفس ف2 501قا

2تطبيـ ف

نظريات الشخصية

أ. يحي فتيحة 503قا 

1تطبيـ ف

نظريات الشخصية

أ. يحي فتيحة 503قا 

2تطبيـ ف

علم النفس الفيزيولوجي

2+ف1علم النفس ف2 102قا 

1تطبيـ ف

لغة أجنبية

2+ف1علم النفس ف2 104قا 

2تطبيـ ف

علم النفس النمو

أ.د.صالحي حنيفة 504قا 

1تطبيـ ف

علم النفس النمو

أ.د.صالحي حنيفة 202م 
علم النفس المعرفي

2+ف1علم النفس ف2  علنف02قا 

2تطبيـ ف

نظريات الشخصية

د.بوعون السعيد 203م 

القياس النفسي

2+ف1علم النفس ف2 - ج م01قا 

1تطبيـ ف

القياس النفسي

2+ف1علم النفس ف2 - ج م02قا 

2تطبيـ ف
علم النفس الفيزيولوجي

2+ف1علم النفس ف2 - ج م02قا 

2تطبيـ ف
القياس النفسي

أ.د.جبالي نور الدين م.ك

علم النفس المعرفي

بوزغاية نهاد - ج م01قا 

1تطبيـ ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثانية علم النفس :الفوج األول +الفوج الثاني



05/09/2019aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

اللسانيات

أ.د.عواشرية السعيد 202م 

اللسانيات

أرطوفونيا 2 101قا 

1تطبـيق ف
علم الصوتيات

أرطوفونيا 2 101قا 

1تطبـيق ف

اللسانيات

أرطوفونيا 2 106ق 

2تطبـيق ف
علم النفس النمو

أرطوفونيا 2 502قا 

2تطبـيق ف

القياس النفسي

أرطوفونيا 2 103قا 

1تطبـيق ف

القياس النفسي

أرطوفونيا 2 506قا 

2تطبـيق ف
تشريح وفزيولوجية الجهاز العصبي

1

د. بلخيري وفاء 203م 

منهجية

أرطوفونيا 2 504قا 

1تطبـيق ف
تشريح وفزيولوجية الجهاز العصبي

1
أرطوفونيا 2 405قا 

1تطبـيق ف

منهجية

أرطوفونيا 2 101قا 

2تطبـيق ف
تشريح وفزيولوجية الجهاز العصبي

1
أرطوفونيا 2 101قا 

2تطبـيق ف

علم النفس النمو

د . سلطاني لويزة 202م 

تشريح الجهاز التنفسي

أرطوفونيا 2 102قا 

1تطبـيق ف

تشريح الجهاز التنفسي

أرطوفونيا 2  علنف01قا 

2تطبـيق ف
القياس النفسي

أ.د.جبالي نور الدين م.ك

تشريح الجهاز التنفسي

د.عورة لينة م.ك

1لغة متخصصة 

أرطوفونيا 2 406قا 

1تطبـيق ف
علم النفس النمو

أرطوفونيا 2 504قا 

1تطبـيق ف

علم الصوتيات

أرطوفونيا 2 502قا 

2تطبـيق ف
1لغة متخصصة 

أرطوفونيا 2 106ق 

2تطبـيق ف
علم الصوتيات

أرطوفونيا 2 02م 

منهجية

أرطوفونيا 2 02م 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
الثانية ارطوفونيا
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ابستمولوجيا التربية

أ.د.عواشرية السعيد 202م 

علم النفس النمو

د. بروال مختار 203م 

علم النفس النمو

د. بروال مختار 101قا 

1تطبـيق ف

علم النفس النمو

د. بروال مختار  علنف01قا 

2تطبـيق ف

تقنيات البحث

د.شنة زكية 202م 

ابستمولوجيا التربية

علوم التربية2 105قا 

1تطبـيق ف
تقنيات البحث

علوم التربية2 105قا 

1تطبـيق ف
طرق واستراتيجيات التدريس

الحديثة
د.سالت سليمة 105قا 

1تطبـيق ف

ابستمولوجيا التربية

علوم التربية2 406قا 

2تطبـيق ف
تقنيات البحث

علوم التربية2 102قا 

2تطبـيق ف
طرق واستراتيجيات التدريس

الحديثة
د.سالت سليمة 506قا 

2تطبـيق ف

مذاهب ونظريات تربوية معاصرة

علوم التربية2 103قا 

1تطبـيق ف
القياس التربوي و بناء االختبارات

1المدرسية
علوم التربية2 501قا

1تطبـيق ف

القياس التربوي و بناء االختبارات
1المدرسية
علوم التربية2 106ق 

2تطبـيق ف
مذاهب ونظريات تربوية معاصرة

علوم التربية2 103قا 

2تطبـيق ف
مذاهب ونظريات تربوية معاصرة

د.طيبة عبد السالم 02م 

طرق واستراتيجيات التدريس
الحديثة

د.ختاش محمد 203م 

القياس التربوي و بناء االختبارات
1المدرسية

د.شوشان عمار 203م 

علم النفس التربوي

علوم التربية2 02م 

لغة أجنبية

علوم التربية2 101قا 

1تطبـيق ف
علم النفس التربوي

علوم التربية2 101قا 

1تطبـيق ف

لغة أجنبية

علوم التربية2 405قا 

2تطبـيق ف
علم النفس التربوي

علوم التربية2 102قا 

2تطبـيق ف

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

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 األرطفونيا
ثانية علوم التربية


