
 

  1جامعة�باتنة�

 �لية�العلوم���سانية�و�جتماعية

 �التوز�ع�الزم���للسدا����الثالث�–السنة�الثانية�علم�النفس

 

 

 

 
 األیام

8.00       9.30  9.30        11.00  11.00       12.30  12.30       14.00  14.00     15.30  15.30    17.00  

            

ن
نی
الث

ا
  

  
  

علم نفس النمو والفروق 
 الفردیة

 (محاضرة)
 أ.بن مبارك

3مدرج   

 علم النفس المعرفي
 أ.سعدو
  3مدرج 

    

اء
الث

لث
ا

  

         

اء
بع

ألر
ا

  

  

  )محاضرة(نفسي القیاس ال
  بعیبن/ أ.د

  3مدرج 
    

  )محاضرة(نظریات الشخصیة 
  د.بوعون

  المدرج الكبیر

  )محاضرة( نظریات التعلم
  أ. أوشن 

  المدرج الكبیر

س
می

خ
ال

  

  (محاضرة) تكنولوجیا االتصال
 حمیزيأ/ 

  الكبیر مدرجال

 علم النفس الفیزیولوجي
  (محاضرة)

  بشقة عز الدیند/ 
  المدرج الكبیر

  
  
  

  
  
  
  



 

  البرنامج الدراسي للسداسي الخامس السنة الثالثة ارطوفونیا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15.30����17.00  14.00�����15.30  12.30�������14.00  11.00�������12.30  9.30��������11.00  8.00����9.30  �يام

                الس�ت

              �حد

                �ثن�ن

  الثالثاء

�عاقة�السمعية�محاضرة

  505أ�العايب�ق.�

�عاقة�السمعية�تطبيق

  505أ�العايب�ق.

  اخالقيات�امل�نة

  505أ�بالح.�ق�

أساليب�الفحص�والكشف

505محاضرة.�ق.��أ�مخلو��

  أساليب�الفحص�والكشف

  505أ�مخلو���تطبيق.�ق.�
  

  �ر�عاء

صعو�ات�التعلم�محاضرة

  505أ.د�بن�ع��.�ق�

  ا���سة�محاضرة

  505د�عطال.�ق.

  ا���سة�تطبيق

  505د�عطال.�ق�

  �ضطرابات�النمائية�

  505أ.عورة.�ق.

  اللغة

  505أ.�بوزغايةق.
  

  ا��م�س
اضطرابات�الصوت�محاضرة

  505د.زغ�ش.�ق.�

  اضطرابات�الصوت

505د.زغ�ش�تطبيق.�ق.

اللغة�محاضرةاضطرابات�

  505أ.عورة.ق�.

  اضطرابات�اللغة�

      505أ.عورة�تطبيق.�ق.�



 

  البرنامج الدراسي للسداسي الخامس تنظیم وعمل

  15.30����17.00  14.00�����15.30  12.30�������14.00  11.00�������12.30  9.30��������11.00  8.00����9.30  �يام

              الس�ت

  ��املوارد�ال�شر�ة�سي�  �حد

  104.أ�قا����محاضرة�ق

  �سي���املوارد�ال�شر�ة

  104تطبيق.�أ�قا���

  �رغنوميا�أ�قا���

  104محاضرة.�ق�

  �رغنوميا�أ�قا���

  104تطبيق�

  قانون�العمل

  104محاضرة�ق

  قانون�العمل

  104ق�

  من��ية�أ�مخلو��    �ثن�ن

  104تطبيق�ق�

  من��ية�البحث.�

  محاضرة

  104ق.��أ�بوقستور 

  لسلوك�التنظيميا

  104تط.�ق��د�غضبان

  �السلوك�التنظيمي

  د�غضبان

  104محاضرة�ق.�

  

  لغة�اجن�ية  الثالثاء

  104أ�بوزغايةق

  املؤسسةأ�حروش��سي��

  104محاضرة�ق.�

  �سي��املؤسسة

  104تط�ق.��أ�حروش

  الوقاية�و�من�محاضرة

  104ق.��د.�بوحوفا�ي

  الوقاية�و�من

  104ق.�بيتط�د.بوحوفا�ي

  

              اء�ر�ع

  ا��وكمة�واخالقيات�  ا��م�س

  104أ�بالح�ق�

  تحليل�العمل�ودراسة�

  عواشر�ة�أ.د�ملراكزا

  104محاضرة�ق�

  تحليل�العمل

  ودراسة�املراكز�

104تطبيق��عواشر�ة�أ.د

      

 رئ�س�القسم�������



 

رشادإالبرنامج الدراسي للسداسي الخامس توجیھ و  

  15.30����17.00  14.00�����15.30  12.30�������14.00  11.00�������12.30  9.30��������11.00  8.00����9.30  �يام

                الس�ت

          �حد
  

  

                  �ثن�ن

    الثالثاء

�شر�ع�مدر����محاضرة

  503أ�سعدو.�ق.�

  التوجيھ�امل��

  503أ.سالت�محاضرة�

  مبادئ�ونظر�ات��رشاد

  503تط�ق.��أ�بن�زروال

  من��ية�وتقنيات�البحث

  شوشان�محاضرةأ�

  503ق�

من��ية�وتقنيات�البحث

  أ�شوشان�تطبيق

  503ق.�

  التوجيھ�امل��  �ر�عاء

  تطبيق

  503ق�

  إحصاء�تطبيقي

503محاضرة�ق�أ�بروال

  مبادئ�ونظر�ات��رشاد

503محاضرة�ق.�بروال�د.

  بناء�ال��امج��رشادية

503د.�فلو����محاضرة�ق
  بناء�ال��امج��رشادية

  503ق�د.�فلو����تطبيق

  503ق�لغة�أ�لكحل

محاضرة�وأخالقيات��حوكمة    ا��م�س

  503أ�بالح�ق.�

  تكنولوجيا�ال��بية

  503ق��سلطا�يأ.�

�رشاد�وال��ة�النفسية

  503ق.��محاضرةد.طيبة�

  �رشاد�وال��ة�النفسية

  503تط.ق�د.طيبة

  

 رئ�س�القسم���������

 

  



 

  درسيالبرنامج الدراسي للسداسي الخامس السنة الثالثة م

  15.30����17.00  14.00�����15.30  12.30�������14.00  11.00�������12.30  9.30��������11.00  8.00����9.30  �يام

              الس�ت

  �حد

  ع.ن�املر����للطفل

  أ.بوخنوفة�محاضرة

  504ق.�

لغة�أجن�ية�أ�بوزغاية

  504ق.�

  

  �ضطرابات�املعرفية

  ا.رحمو�ي�تطبيق

  504ق�

رفية�محاضرة�ضطرابات�املع

  504أ�رحمو�ي��ق.
    

  �ثن�ن
تحليل�البيانات�تطبيق

  504يوسفي�ق�

تحليل�البيانات�محاضرة

  504يوسفي�ق

�ضطرابات�السلوكية�أعليوة

  504ق�

  �ضطرابات�السلوكية

  أعليوة���محاضرة

  504ق.�

  

  ن�املر����للطفل�تطبيق.ع

  أ�عليوة�504ق�
  

    الثالثاء

�ختبارات�واملقاي�س

 عزي�محاضرةد.��

  504ق�

  علم�النفس�البيداغو��

  504تطبيق�ق

  أ�بو�ناف

علم�النفس�البيداغو���محاضرة

  أ��شقة�سماح�504ق�

  واملقاي�س�تطبيق��ختبارات

  504ق.��أ�سماش�

  

  

  �ر�عاء

  ا��وكمةوأخالقيات

504أ.بالح�محاضرة.�ق�

  

صعو�ات�التعلم�محاضرة

  504د�فلو���.�ق.�

 صعو�ات�التعلم

  تطبيق

  504فلو���.�ق�أ�

 

  

  اضطرابات�التكيف

  عا�شة�محاضرة�أ.بن

  504ق.�

  اضطرابات�التكيف

  عا�شة�سمية�تطبيق�أ.بن

  504ق�

              ا��م�س

  

 رئ�س�القسم���������

  



 

  البرنامج الدراسي للسداسي الخامس علم النفس العیادي

15.30��17.00  14.00�����15.30  12.30�������14.00  11.00�������12.30  9.30��������11.00  8.00����9.30  �يام

  اضطرابات�السلوك  �حد

  د.بوقصة��محاضرة

  203مدرج�

  علم�النفس�املر����للطفل

  أ�بن�عبيد�محاضرة

  203مدرج�

د.بوقصةتط��اضطرابات�السلوك

  404ق�

للطفل�أ.�بن�عبيد�علم�النفس�املر���

  405ق.��2تط�ف

تط�ف.�د.بوقصة�اضطرابات�السلوك

  �405ق.�

ا.�بن�عبيدلم�النفس�املر����للطفل�ع

  404ق.��1تط�ف

    

  �ثن�ن

  

  علم�النفس�العيادي�  

  203محاضرة�مدرج��عبيد�أ.بن

  

د.بوعون �اضطرابات�ال��صية

  202محاضرة�مدرج��

  أ�براجل�اضطرابات�ال��صية

  1ف�404ق.�

  أ.�بن�عبيد�علنف�العيادي

  405ق��2تط.�ف�

أ.�بن�عبيد�ف�العيادي�ع.ن

تط�ف.�بات�ال��صيةاضطرا

  405ق�2ف�براجل

  

اضطرابات�سيكوسوماتية  الثالثاء

  د.عليوة�محاضرة

  202مدرج�

.عليوةد��ضطرابات�السيكوسوماتية

  404ق�1تط�ف.

405ق.�2ف.�أ.�النوي �الصدمي�ع.ن

ق.��1تط�ف.�أ�النوي الصدمي�ع.ن

  ��ضطرابات�السيكوسوماتية

  405.�ق�2تط�ف.�د.عليوة

  الصدميعلم�النفس�

  202.�مدرج�أ�النوي�محاضرة

    

اضطرابات�ا��سية�ا��ركية  �ر�عاء

أ.�فيال���محاضرة���دائية

  202مدرج�

�دائيةاضطرابات�ا��سية�ا��ركية�

  404ق�1ف�أ.فيال���

أ.بالح�ق.��2ف.�وأخالقيات�ا��وكمة

ا��ركية��دائية�اضطرابات�ا��سية

  405ق�2تط�فأ.�فيال���

أ.بالح�ق.��1ف.�خالقياتوأ��ا��وكمة

  اختبارات�ال��صية�محاضرة

  202مدرج���عي�ن�أ.د

  لغة

  202م

 

  

2أ.�عواج�تط�ف.اضطرابات�اللغة�    ا��م�س

1ف�د.مرزو��اختبارات�ال��صية�

ق.�1أ.�عواج�ف.اضطرابات�اللغة

ف.�د.مرزو���اختبارات�ال��صية

  اضطرابات�اللغة�محاضرة

  202مدرج��أ.عواج�

    

 رئ�س�القسم

 

 



 

  التوزیع الزمني للسداسي الثالث علوم تربیة المستوى سنة ثانیة

  17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30       8.00  االیام

              االحد

              االثنین

  الثالثاء

ت تقنیات البحث التربوي أ.سال

  206قاعة  تطبیق

  

  تقنیات البحث التربوي

 محاضرة د.سالت

  202مدرج

  

  سماش أ النمو ع.ن

  محاضرة

  202مدرج

  

 االجتماعيعلم النفس 

  المدرسي

  أ.سماش محاضرة 

  405قاعة 

 القیاس التربوي

  أ.عكسة

  405تطبیق قاعة 

  

  األربعاء

  استراتیجیات تدریس

  تطبیق د.بعزي

  304قاعة 

  القیاس التربوي

  شنة محاضرةد. 

  202مدرج 

استراتجیات التدریس 

  تطبیق

  202مدرج  د.بعزي

  ابستیمولوجیا التربیة محاضرة

  أ بروال 

  203مدرج 

ابستیمولوجیا التربیة 

  تطبیق

  أ بروال

  203مدرج 

  

  الخمیس

  مذاهب ونظریات تربویة

  تطبیق د.طیبة

  203مدرج

  مذاهب ونظریات تربویة

  محاضرة د.طیبة

  203مدرج 

  التربوي تطبیقعلم النفس 

  203مدرج أ. بوهناف

  علم النفس التربوي

  أ شوشان محاضرة

  203مدرج 

  لغة أجنبیة

  203مدرج

  



 

  التوز�ع�الزم���للسدا����الثالث��السنة�ثانية�أرطوفونيا

  17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.309.30       8.00  األیام

              األحد

  االثنین

القیاس النفسي 

  محاضرة

أ.د عواشریة 

  203مدرج 

  

منھجیة البحث تطبیق أ. 

  505ق 1عوشاش ف

علم النفس النمو 

  506ق 2أ.بخوش ف

منھجیة البحث تطبیق أ. 

  506ق 2عوشاش ف

علم النفس النمو 

  505ق 1أ.بخوش ف

علم النفس النمو  

  محاضرة

  203أ بخوش مدرج 

رة منھجیة البحث محاض

  203مدرج 

  شوشان

  لغة

  203مدرج 

  الثالثاء

القیاس النفسي 

ق  1أ.مدور ف

504  

  

  

  تشریح الجھاز التنفسي

  د جنان محاضرة

  203مدرج 

تشریح الجھاز التنفسي 

  501ق  1أ.جنان ف

تشریح الجھاز العصبي 

  502ق  2أ.فراح ف 

تشریح الجھاز التنفسي 

  502ق 2أ.جنان ف

تشریح الجھاز العصبي 

  501ق 1أ.فراح ف

  تشریح الجھاز العصبي

  أ فراح محاضرة

  202مدرج 

  

  األربعاء

  صوتیات محاضرة

أ عورة مدرج 

203  

القیاس النفسي أ.مدور 

  406ق  2ف

  

  لسانیات محاضرة

  203أ عواج مدرج 

صوتیات أ.منصوري 

  405/ ق1ف

/ 2لسانیات أ.عواج ف

  406ق

صوتیات أ.منصوري 

  406/ق 2ف

/ 1لسانیات أ.عواج ف

  405ق

  

    یسالخم
  

  
    

  

  
  

 



 

  علم النفس المرور 1البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر 

  

17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.3012.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

 إحصاء وصفي  السبت

 أ هاجر محاضرة 

  104قاعة  فالق 

 إحصاء وصفي

  أ هاجر فالق تطبیق 

  104ة قاع

 قانون المرور 

  أ حامدي  محاضرة

  104قاعة 

 قانون المرور 

  أ. حامدي

  104قاعة  تطبیق

 أرغنومیا 

  محاضرة

  104قاعة 

  

علم النفس االجتماعي  األحد

بخوش محاضرة

  المخبر

  علم النفس االجتماعي

  أ بخوش المخبر   

 لغة ألجنبیة

  أ.د/ رحال  

  المخبر

 علم الحوادث 

  محاضرة

  306قاعة 

 الحوادث  علم

 تطبیق 

  306قاعة 

 أرغنومیا

  تطبیق 

  306یقاعة

 منهجیة محاضرة       االثنین

  أ.د راجیة

  405ق  

 منهجیة تطبیق

  أ.د راجیة 

  405ق 

 علم نفس المرور 

  محاضرة

  أ بهلول  المخبر

 علم نفس المرور 

  تطبیق

  أ بهلول  المخبر

  

              الثالثاء

              األربعاء

              الخمیس

لقسمرئیس ا  



 

علم النفس المرور 2البرنامج الدراسي للسداسي الثالث ماستر   

  

17.00    15.30  15.30     14.0014.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

تغییر سلوك السائق محاضرة    السبت

  201أ . شرفة قاعة 

تغییر سلوك السائق(تط)

  201أ . شرفة قاعة 

  أدوات البحث محاضرة

  أ.د / رحال. المخبر

  أدوات البحث(تط)

أ.د / رحال. المخبر

  إعالم آلي محاضرة 

  201أ .لكحل.قاعة 

  

  تقییم قدرات السائق      األحد

  المخبر أ. حمیدي

 تقییم قدرات

  السائق 

  المخبر أ. حمیدي

 السالمة المروریة 

  محاضرة

  د.غضبان المخبر

 السالمة المروریة

  (تط) 

  د.غضبان المخبر

  االتصال اإلنساني محاضرة    االثنین

  206د / صالحي قاعة 

  االتصال اإلنساني(تط)

  206د / صالحي قاعة 

علم اجتماع حضري  

محاضرة. د.عایش

  506ق

  علم اجتماع حضري

  د.عایش (تط)

  506ق

  

              الثالثاء

              األربعاء

              الخمیس

 

 رئیس القسم



 

علم النفس العیادي 1للسداسي األول ماستر  البرنامج الدراسي  

  17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

    السبت
علم نفس الصحة محاضرة

  202أ.د / بوقصة مدرج 

  

  علم نفس الصحة (تط)

  304ق1أ.د / بوقصة ف.

) ف.منهجیة بشقة سماح (تط

  305ق 

  علم نفس الصحة (تط)

  305ق 2أ.د / بوقصة.ف

منهجیة أ بشقة سماح(تط) ف

  304ق 

  لغة أجنبیة

  2و 1أ لكحل ف  

   202مدرج

    

  منهجیة محاضرة    األحد

  أ.د بن فلیس

  202مدرج 

  علم النفس المرضي

  أ.د / مزوز محاضرة

  202مدرج 

  سیكولوجیة االنحراف 

304ق 1أ بوعون فوزیة ف

رضي (تط)د.كربال ف.ع.ن الم

  305ق

  سیكولوجیة االنحراف 

305ق 2أ  بوعون فوزیة ف

ع.ن المرضي (تط) د.كربال ف.

  304ق

  

      االثنین
  سیكولوجیة االنحراف

أ سامیة شینار محاضرة 

  202مدرج 

ع.ن المرضي للطفل(تط) أ.لموفق

  305ق 2ف. 

التقنیات االسقاطیة (تط)أ. بوخنوفة

  304ق 1ف. 

  المرضي للطفل(تط) أ لموفق

  304ق 1ف.

التقنیات االسقاطیة (تط) أ. بوخنوفة

  305ق 2ف. 

المرضي للطفل(م) د. صالحي

  محاضرة  

  202مدرج 

  التقنیات االسقاطیة

  أ بوخنوفة محاضرة 

  202مدرج     

  

              الثالثاء

              األربعاء

              الخمیس

 رئیس القسم



 

  علم النفس العیادي 2الثالث ماستر  البرنامج الدراسي للسداسي

  15.30����17.00  14.00�����15.30  12.30�������14.00  11.00�������12.30  9.30��������11.00  8.00����9.30  �يام

      الس�ت

(تط)�علم�النفس�املر����للراشد�

  404ق��ا.براجل

  ا.�سعدو�ختبارات�(تط)بناء�

  405ق��2ف�

  (تط)�علم�النفس�املر����للراشد

  405ق��2ا.براجل�ف

  (تط)�بناء��ختبارات

  404ق�1ا.�سعدو�ف�

علم النفس البیداغوجي (م)

  أ بشقة سماح

  201مدرج 

  (تط)�بيداغوجيا�أ.�عكسة

  304ق�2ف�
  

  �حد

أ.عكسة(تط)�بيداغوجيا�

  306ق�1ف

  

  علم النفس الصدمي (م)

306أ.د / مزوز بركو قاعة 

  (تط)�علم�النفس�الصدمي

  502ق��1أ.��ش�نار�ف

  أ.�بوخنوفة�عالجات�(تط)

  501ق�2ف�

  (تط)�علم�النفس�الصدمي.

  501ق��2أ�ش�نارف

  أ.�بوخنوفة�(تط)�عالجات

  502ق��1ف�

  بناء االختبارات (م)

  203د.یوسفي مدرج 
  

    �ثن�ن
 عالجات (م)

  305وخنوفة قاعة ب د/

  ملتقى البحث (م)

 أ.د / مزوز  بركو

  202مدرج 

  306ق�1ف(تط)ملتقى�

  شقة�عزالديند.��

  306ق�2ف(تط)ملتقى�

  د.��شقة�عزالدين

  علم النفس المرضي (م)

  للراشد د / بوعون سعید

  306م  

  

              الثالثاء

              �ر�عاء

              ا��م�س

 رئیس القسم

  



 

علم نفس الصحة 1البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر   

 رئیس القسم

 

  17.00    15.30  15.30         14.00  14.00          12.30  12.30           11.00  11.00              9.30  9.30           8.00  األیام

  علم النفس العصبي    السبت

  تطبیق

  406د.احمان  ق

  علم النفس العصبي

  محاضرة

  406د.احمان ق

  اإلعاقة الجسمیة

  محاضرة 

  406أ لكحل رفیقة  ق

  اإلعاقة الجسمیة

  تطبیق

  406أ لكحل رفیقة  ق

  فس العالجيعلم الن

  تطبیق 

  406ق  

  

علم النفس المرضي الحیوي    األحد

  محاضرة 

406د. یوسف عدوان  ق 

  إنجلیزیة

  406أ.بن كمشي ق

  مناهج البحث

  محاضرة

  406د .عدوان ق 

  مناهج البحث 

  تطبیق

  406أ. بن كمشي ق

  

علم النفس المرضي الحیوي    االثنین

  تطبیق

  406أ. بهلول  ق

  علم النفس العالجي 

  محاضرة

  406د. بوعون ق 

  قیاس الصّحة

  محاضرة 

  406أ.د بن فلیس  ق

  قیاس الصّحة

  تطبیق

  406أ.د بن فلیس  ق

  

    

علم النفس الصحة محاضرة    الثالثاء

  406أ كربال  ق

 علم نفس الصّحة(تط)

  406أ كربال  ق

  بیولوجیا محاضرة

  406أ الهاشمي  ق 

  بیولوجیا (تط)   

  406أ الهاشمي  ق

  

              األربعاء

              الخمیس



 

  علم نفس الصحة  2البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر 
  

  17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

    السبت
  مدخل الطّب محاضرة

  306ق  أ. بعیط فاتح

  مدخل الطّب (تط)

  306ق  أ. بعیط فاتح

النفسیة الجسمیة محاضرة

  306ق  أ.شرفة

  النفسیة الجسمیة (تط)

  306ق  أ.شرفة
    

      األحد
  النفس الدوائي محاضرة

506د. یوسف عدوان ق 

  (تط)النفس الدوائي 

506د. یوسف عدوان ق 

  إعالم آلي محاضرة

  506ق 

  إعالم آلي (تط)

  506ق 

                  االثنین

  الثالثاء
ي المناعي محاضرةالعصب

  506د. أحمان لبنى ق 

  العصبي المناعي (تط)

  506ق  د. أحمان لبنى

  التربیة الصّحیة محاضرة

  506ق  أ.د بن فلیس

التشخیص النفسي العصبي(م)

  506ق د. زغیش 
    

  األربعاء
  األطفال الطّبي محاضرة

  506د. صالحي ق 

  األطفال الطّبي (تط)

  506د. صالحیق 

  ضرةأنثروبولوجیا محا

  506ق  د. بوعون

  فرنسیة

  506ق  د. بوعون
    

              الخمیس

 رئیس القسم



 

تنظیم وعمل 1البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر   
  

  17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

        السبت

  (مالسلوك التنظیمي 

  أ .قاشي

  105محاضرة ق 

  السلوك التنظیمي (تط)

  105أ .قاشي ق 

  

  علم النفس المرضي

  للعامل (م) أ د/ بوقصة

  105محاضرة ق 

  

  األحد

  تسییر الموارد البشریة

  د . بن ساهل 

  105محاضرة ق 

تسییر الموارد البشریة

  د . بن ساهل (تط)

  105ق 

  إعالم آلي

  105ق

  منهجیةأ بوقستور

  105محاضرة ق 

  آلیات التسییر 

  د . غضبان

  105محاضرة ق 

آلیات التسییر (تط)

  د . غضبان

  105ق 

      االثنین

  منهجیة (تط)

  أ .بوقستور

  105ق 

  إحصاء استداللي 

  ند . غضبا

  105محاضرة ق 

إحصاء استداللي (تط)

  د . غضبان

  105ق 

  أرغونومیا (م)

  د .بوحوفاني

  105محاضرةق 

  أرغونومیا (تط)

  105د .بوحوفاني ق 

  

  لغة أجنبیة

  105یعیش ق أ.

  

              الثالثاء

              األربعاء

              الخمیس

 

 رئیس القسم
 

  



 

  تنظیم وعمل   2البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر 

  

  17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

    السبت

  علم نفس تنظیم 

  أ .قاشي

  106محاضرة ق 

  علم نفس تنظیم (تط)

  أ .قاشي

  106ق 

  معوقات تنظیم التسییر

  د . غضبان 

  106ق  محاضرة

  معوقات تنظیم التسییر

  د . غضبان (تط)

  106ق 

  منهجیة

  أ. مخلوفي

  106ق

SPSS  

  أ. مخلوفي

  106ق

  األحد

  االجتماعي للمنظمات

  أ .بوقستور

  106محاضرة ق 

  عي للمنظات(تط)االجتما

  106أ .بوقستور ق 

  

  التوجیه واإلرشاد

  د .بشقة عز الدین

  106محاضرة ق 

  التوجیه واإلرشاد (تط)

  106أ.بشقة عز الدین ق

  

  لغة أجنبیة

  106أ یعیش ق 

  

  

                  االثنین

              الثالثاء

              األربعاء

              الخمیس

 

 رئیس القسم

  

  

  



 

  علم النفس المدرسي  2ل ماستر البرنامج الدراسي للسداسي األو

  

17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

                السبت

              األحد

  تكنولوجیا التعلیم          االثنین

305أ مسعودي محاضرة ق

أ مسعودي  تكنولوجیا التعلیم

  305قتطبیق 

  

  عالج صعوبات التعلم  الثالثاء

   أ.د بن فلیس

  105ق محاضرة

  علم النفس البیداغوجي

  أ سماح بشقة  

  105محاضرة ق

  علم النفس البیداغوجي

  أ سماح بشقة 

  105تط ق 

  دراسات أ.رحموني 

  105ق محاضرة

   دراسات وأبحاث

  أ.رجموني

  105قتطبیق 

  

  د.یوسفي تعدیل السلوك  األربعاء

  105قمحاضرة 

  )تط( وكتعدیل السل

  105ق د.یوسفي

  )تط(عالج صعوبات التعلم 

  105أ.د بن فلیس ق

دماج محاضرةإلا وٕاعادة إدماج

  105د. هالیلي  ق 

ادماج واعادة االدماج 

  105ق د. هالیلي

  لغة اجنبیة

105أ لكحل ق

برامج المتفوقین محاضرة  الخمیس

  510د. سلطاني ق 

  (تط)برامج المتفوقین 

  105د. سلطاني ق

  تشریع المدرسي ال

  105ق أ بوقفة محاضرة

  التشریع المدرسي 

  105قبیق تط أ بوقفة

    

 رئیس القسم



 

  علم النفس المدرسي   1البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر 

  

  17.00   15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

                تالسب

              األحد

  صعوبات التعلم النمائیة      االثنین

106أ.د بن فلیس محاضرة ق

  صعوبات التعلم االكادیمیة

  106أ. رحموني تطبیق ق

  لغة اجنبیة

  أ العابد 106ق

    

  صعوبات التعلم االكادیمیة  الثالثاء

  106محاضرة ق  د.بعزي

  اكتساب اللغة د.عطال

  106محاضرة ق

  عطالد. اكتساب اللغة

  106تطبیقق

  دراسة الحالة د.هالیلي

  106محاضرة ق

  دراسة الحالة د.هالیلي

  106تطبیق ق 

  

  أ.تومي سیكولوجیة التفوق  األربعاء

  106تطبیق ق 

  مدخل إلى التربیة الخاصة

  106تومي تطبیقق أ.

  تصمیم الدراسات واألبحاث

  106ق  بعیبن محاضرة أ.د

  صعوبات التعلم النمائیة

  106ق قأ. رحموني تطبی

تصمیم الدراسات واألبحاث

  106ق  أ.دبعیبن تطبیق

  

مدخل إلى علم النفس العصبي  الخمیس

  106محاضرة ق  أ.بلخیري

مدخل الى علم النفس العصبي

  106ق  أ.بلخیري تطبیق

  مدخل إلى التربیة الخاصة

106اضرة ق حم د.سلطاني

سیكولوجیة التفوق د. سلطاني

  106محاضرة ق 

    

 رئیس القسم

  



 

أرطفونیا 1البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر   

17.00    15.30  15.30     14.0014.00       12.3012.30       11.0011.00        9.30  9.30    8.00  األیام

                السبت

              األحد

  فیزیولوجیا محاضرة      االثنین

  404د. زغیش ق

  فیزیولوجیا تطبیق

  404د. زغیش ق

  لغة أجنبیة

  404أ العابد ق

سیكولوجیة النمو محاضرة

  أ  عبدالسالم 

  304ق

  سیكولوجیة النمو تطبیق

  أ عبدالسالم 

  304ق

  

  علوم عصبیة  الثالثاء

  أ بلخیري 

  304محاضرة ق

  علوم عصبیة

  أ بلخیري 

  304تطبیق ق

  بناء االختبارات 

  تطبیق

  304أ .سعدو ق 

  استراتجیات التعلم

  سلطاني  د/

  304محاضرة ق

  استراتجیات التعلم

  سلطاني  د/

  304تطبیق ق

  

بناء االختبارات محاضرة     األربعاء

  304ق أ.عواج

  معلوماتیة محاضرة

  304أ حمیزي ق

SPSS 

  304د. ختاش

SPSS  

  304ختاش ق  . د

  

  علوم اللغة محاضرة  الخمیس

  أ . عورة

  304ق 

  علوم اللغة (تط)

  أ . عورة

  304ق 

        

 

 رئیس القسم

 



 

  ارطوفونیا 2للسداسي األول ماستر البرنامج الدراسي 

17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

                السبت

  األحد

  أسالیب الفحص 

  محاضرة

  404أ بلخیري ق 

  أسالیب الفحص

  تطبیق 

  404أ بلخیري ق 

  تربیة خاصة 

  عبد السالم

  404ق تطبیق 

      

                االثنین

  الثالثاء

  دراسات وأبحاث 

  محاضرة

  305ق  محاضرة د زغیش

  دراسات وأبحاث 

  تطبیق

305ق  تطبیق د زغیش

  تربیة خاصة 

  أ سلطاني

  305محاضرة ق 

  منهجیة المذكرة 

  محاضرة

  305د عطال ق 

    

  األربعاء
  ملتقى اضطرابات الطفل 

  305ق  أ بلخیري محاضرة

   رطوفونيالتكفل األ 

  محاضرة

  305أ عورة  ق

  رطوفونيالتكفل األ 

  تطبیق 

  305أ عورة ق 

  منهجیة د عطال

  305ق  تطبیق
    

  الخمیس
  البرامج التأهیلیة محاضرة

  305أ تكوتي ق 

ملتقى اضطرابات الراشد

305د زغیش تطبیق ق 

میادین الممارسة االرطوفونیة

305محاضرة أ تكوتي ق 

رطوفونیةمیادین الممارسة األ 

  305ة أ تكوتي ق محاضر 

البرامج التأهیلیة تطبیق 

  305ق  أ تكوتي
  

 رئیس القسم
 

 



 

  توجیھ وإرشاد  1البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر 

  17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.3012.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

                السبت

              األحد

      االثنین

  فلسفة التوجیه 

  محاضرة

  306د . بعزي ق 

  فلسفة التوجیه

  تطبیق 

306د . بعزي ق 

  

  صعوبات التعلم 

راجیة بن علي ق  أ.د محاضرة

505  

  صعوبات التعلم تطبیق

505أ.د راجیة بن علي ق 

  

  

  الثالثاء

  جودة التوجیه 

  محاضرة

  306د. ختاش ق 

  جودة التوجیه 

ق د .ختاش تطبیق

  البحثمنهجیة 

  قد.حواس تطبیق

306  

  

  تكوین أخصائي التوجیه 

  محاضرة

  306أ . بوجار ق

  تكوین أخصائي التوجیه

  306قأ . بوجار (تط) 

  األربعاء

  علم نفس التربیة

  محاضرة 

  306أ د.براجل ق  

  علم نفس التربیة

ق أ.دبراجل   تطبیق
  

  التكیف والالتكیف

  )تطبیق 

  306د.حواس .  ق 

  التكیف والالتكیف

  محاضرة

  306د . حواس ق . 

  منهجیة البحث محاضرة

  306د . حواس ق 

  الخمیس

  تأهیل الموارد 

  محاضرة

  306أ . بروال ق 

  تأهیل الموارد

  تطبیق 

  306. بروال ق أ

        

 رئیس القسم
  



 

  توجیھ وإرشاد     2البرنامج الدراسي للسداسي األول ماستر 

17.00    15.30  15.30     14.00  14.00       12.30  12.30       11.00  11.00        9.30  9.30    8.00  األیام

              السبت

              األحد

      االثنین
  

  
      

  الثالثاء
  مشكالت التوجیه محاضرة

  501د . حواس قاعة 

  مشكالت التوجیه(تط)

  501د . حواس قاعة 

  التكمیم واإلحصاء محاضرة

  206د .ختاش قاعة 

التكمیم واإلحصاء (تط)

  206ة د .ختاش قاع
    

  األربعاء
  السیبرنطیقا محاضرة

  104 اعةأد /فرحاتي ق

  السیبرنطیقا(تط)

104 اعةأد/ فرحاتي ق

  فنیات االتصال محاضرة

  104 اعةد . شنة ق

  لغة أجنبیة

  104 اعةد . شنة ق

  فنیات االتصال تطبیق

  104 اعةد.شنة ق
  

الخمیس
  أخالقیات التوجیه محاضرة 

  406 اعةأ . تومي ق

  لتوجیه(تط)أخالقیات ا

  406 اعةأ . تومي ق

  التجربة الجزائریة محاضرة

  406 اعةد .فیاللي ق

  التجربة الجزائریة(تط)

  406 اعةأ .حمودي ق
    

 رئیس القسم
 


