
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قاملة 1945ماي  8جامعة 

 2020-12-12قاملة فى:              كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية

 قســــــــــم علـــــم النـــــفس

 : السداس ي األّول  L3 السنة الثالثةالليسانس لطور  واألعمال املوجهة املحاضرات رزنامة تدريس.
        التوقيت 

 أيام    
8,00-9.00 9,00-10.00 10,00-11.00 11,00-12.00 

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

حـــــــ
ا ر

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ــ

ة  
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

 

13,00-14.00 14,00-15.00 15,00-16.00 16.00-17.00 

 األربعاء

         

 1األسبوع 

   اضطرابات حسية

 (قدور حركية )

F2.8/  G1  

دراسة حالة 

(براهمية)  

  F2.8 / G1 

ي علم النفس املرض 

للطفل واملراهق 

(إغمين)  

 F2.8/ G1 

علم النفس املرض ي 

للطفل واملراهق 

 )إغمين(

F2.8/  G2 

ي علم النفس املرض 

 للطفل واملراهق

 )إغمين(

F2.8/  G3 

اضطرابات 

 الشخصية للراشد

 )غوافرية( 

F2.8/  G1 

اضطرابات 

 الشخصية للراشد

 )غوافرية( 

F2.8/  G2 

اضطرابات 

 الشخصية للراشد

 )غوافرية( 

F2.8/  G3 

 2 األسبوع
دراسة حالة 

 A9 ( براهمية)

دراسة حالة 

 A9 ( براهمية)

علم النفس املرض ي 

راهق للطفل وامل

 A9)إغمين(

علم النفس املرض ي 

للطفل واملراهق 

  A9)إغمين(

اضطرابات 

الشخصية للراشد 

 A9(غوافرية)

اضطرابات 

الشخصية للراشد 

 A9(غوافرية)

اضطرابات حسية 

  A9( قدور حركية )

اضطرابات حسية 

 A9( قدور حركية )

 الخميس

 1األسبوع 

دراسة حالة 

( براهمية)   

F2.8/  G2 

 دراسة حالة

( براهمية)    

F2.8/  G3 

 اضطرابات السلوك

 )بوتفنوشات(

F2.8/  G1 

اضطرابات السلوك  

 )بوتفنوشات(

F2.8/  G2 

اضطرابات  

السلوك 

 )بوتفنوشات(

F2.8/  G3 

اضطرابات حسية 

( قدور حركية )  

F2.8/ G2 

ة اختبارات الشخصي

  )تواتي(

F2.8/ G1  

ة اختبارات الشخصي

  )تواتي(

F2.8/ G2  

 2 عاألسبو 
اختبارات الشخصية 

 A9)تواتي(

اختبارات الشخصية 

 A9)تواتي(

اضطرابات السلوك 

 A9)بوتفنوشات(

اضطرابات السلوك 

  A9)بوتفنوشات(
    

 ، F2.8في القاعة   17/12/0202إلى  13/12خالل  هذا األسبوع األول ابتداءا من  3ليسانس محاضرات  تدرس   A9& A10: لتزامن تسجيالت الطلبة الجدد في املدرجينمالحظة

، مع األخذ بعين االعتبار التناوب مع املحاضرات واعتماد البورتوكول املزدوج )حضوري A9وتنتقل املحاضرة إلى  املدرج  ،F2.8في القاعة  تدرس األعمال املوجهة  ابتداءا من األسبوع القادمس

 وبعدي(. 

 ، يمكنهم التدريس بالتناوب بين األفواج  )املزج بين التدريس البعدي والحضوري(. ألعمال املوجهة لديهما: األساتذة الذين لم نتمكن من برمجة كل مالحظة

 



 Master2 Clinique        : السداس ي األّول ماستر عيادي السنة الثانيةرزنامة التدريس لطور 

  
 التوقيت 

       

 أيام    

8,00-9.00 9,00-10.00 10,00-11.00 11,00-12.00 

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
حـــــ

ا ر
ة  

ـت
 

13,00-14.00 14,00-15.00 15,00-16.00 16.00-17.00 

 ةأعمال موجه محاضرة أعمال موجهة محاضرة أعمال موجهة محاضرة أعمال موجهة محاضرة 

 األحد
األسرة و االضطرابات 

 F2.8)بودودة(النفسية

األسرة و االضطرابات 

 F2.8)بودودة(النفسية

 3عالجات

 .F2)بن شيخ(  

8 

 3عالجات

 F2. 8)بن شيخ( 

علم النفس 

املرض ي 

  االجتماعي)حمدي(

F2. 8 

املرض ي  ع ن

االجتماعي 

 F2. 8  )حمدي(

منهجية البحث في 

 علم النفس العيادي

 F2.8)َبهتان( 

ع منهجية البحث في 

( طلحي) العيادين 

F2.8 

 اإلثنين
 الفحص العيادي

 F2. 8  (براهمية) 

 الفحص العيادي

 F2. 8  (براهمية)

 انثروبولوجيا

 F2.8)هامل(  

  انثروبولوجيا

 F2.8( حمدي)
    

 Master2 Scolaire                                      : السداس ي األّول ماستر مدرس ي السنة الثانيةرزنامة التدريس لطور  
        التوقيت 

 أيام    
8,00-9.00 9,00-10.00 10,00-11.00 11,00-12.00 

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

حــــــــــ
ا ر

ة  
ـت

 

13,00-14.00 14,00-15.00 15,00-16.00 16.00-17.00 

 أعمال موجهة محاضرة أعمال موجهة محاضرة أعمال موجهة محاضرة أعمال موجهة محاضرة 

     اإلثنين
إحصاء معمق 

 F2.8)مكناس ي( 

 إحصاء معمق

 F2.8)مكناس ي(  

 املرافقة املدرسية

 F2. 8)بورصاص( 

 املرافقة املدرسية

 F2. 8( مناعي م)

 الثالثاء
ة الخاصة التربي

 F2.8 )حرقاس( 

التربية الخاصة 

 F2.8 )حرقاس( 

البيداغوجيا 

)هامل( الفارقية 

F2.8 

البيداغوجيا الفارقية 

 F2.8)هامل( 

الفحص 

في  نوالحوصلة 

املجال املدرس ي 

 F2.8)بورصاص( 

الفحص 

في  نوالحوصلة 

املجال املدرس ي 

 F2.8)بورصاص( 

 اإلرشاد النفس ي

 F2.8   )بن شيخ( 

 د النفس ياإلرشا

 F2.8   )بن شيخ(

                       

      


