
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قاملة 1945ماي  8جامعة 

 2020-10-10قاملة فى:              كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية

ـــم علـــــم النـــــفس ـــ ـــ  قسـ

 2020رقم: ........../ ج ق/ ك ع إ إ/ق ع ن/ 

 

 (22/10/2020إلى  10/10: السداس ي الثاني )منالثانيةلطور الليسانس السنة  رزنامة التدريس التكميلية
        التوقيت 

 أيام    
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13,00-14.00 14,00-15.00 

 السبت
 2علم النفس النمو والفروق الفردية

 A9  /G1, G2)بن صويلح(  

 2علم النفس النمو والفروق الفردية

 ,A.9 /G3, G4)بن صويلح( 

 علم النفس املرض ي

 A9/G1, G2)عريبي( 

 علم النفس املرض ي

 ,A.9 /G3, G4)عريبي( 
  

 األحد
 2منهجية وتقنية البحث 

 A9  /G1, G2(يربن صغ) 

 2منهجية وتقنية البحث

 ,A.9 /G3, G4(بن صغير) 

 علم النفس املدرس ي

 A9  /G1, G2  )حرقاس( 

 علم النفس املدرس ي

 ,A.9 /G3, G4  )حرقاس( 

 تكنولوجيا اإلتصال

( العافري ) A9  /G1, G2  

 تكنولوجيا اإلتصال

   A.9 /G3, G4 (العافري )

 اإلثنين
 علم النفس العمل والتنظيم

 A9  /G1, G2 )مكناس ي( 

 علم النفس العمل والتنظيم

 ,A.9 /G3, G4 )مكناس ي( 

 بناء اإلختبارات

 A9  /G1, G2 )عريبي(

 بناء اإلختبارات

 ,A.9 /G3, G4 )عريبي(

علم النفس االجتماعي  

 A9  /G1, G2 العافري()

علم النفس االجتماعي 

   A.9 /G3, G4 العافري()

 الثالثاء
 2علم النفس النمو والفروق الفردية

 A9  /G1, G2)بن صويلح(  

 2علم النفس النمو والفروق الفردية

 ,A.9 /G3, G4)بن صويلح( 

 علم النفس املرض ي

 A9/G1, G2)عريبي( 

 علم النفس املرض ي

 ,A.9 /G3, G4)عريبي( 

 تكنولوجيا اإلتصال

 A9  /G1, G2 (العافري )

 تكنولوجيا اإلتصال

 A.9 /G3, G4 (العافري )

 األريعاء
 2منهجية وتقنية البحث

 A9  /G1, G2(يربن صغ) 

 2منهجية وتقنية البحث

 ,A.9 /G3, G4(بن صغير) 

 علم النفس املدرس ي

 A9  /G1, G2  )حرقاس( 

 علم النفس املدرس ي

 ,A.9 /G3, G4  )حرقاس( 

علم النفس االجتماعي  

 A9  /G1, G2 العافري()

علم النفس االجتماعي 

   A.9 /G3, G4 العافري()

 الخميس
 علم النفس العمل والتنظيم

 A9  /G1, G2 )مكناس ي( 

 علم النفس العمل والتنظيم

 ,A.9 /G3, G4 )مكناس ي( 

 بناء اإلختبارات

 A9  /G1, G2 )عريبي(

 بناء اإلختبارات

 ,A.9 /G3, G4 )عريبي(
  

 إدارة القسم              مالحظة: تم إدراج املقاييس االستكشافية واألفقية في التدريس.
   

 


