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الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الحعليم العالي والبحث العلم ـ ــي
جامعة  8ماي  ،5491قامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
كلية العلوم إلانسانية والاجحماعية
قسم علم النفس

علم النفس العيادي
ألاحد

TD

إلاثنين

TD

الثالثاء

TD

ألاربعاء

TD

السداس ي ّ
ألاول0202-0202

ليسانس السنة الثالثةL3

0022-0022

22022-0022

22022-22022

20022-22022

20022-20022

20022-20022

دراسة حالة (براهمية)
ف0-2؛ A9

دراسة حالة (براهمية)
ف0-0؛ A9

علم النفس املرض ي للطفل
واملراهق (إغمين)
ف0-2؛ A9

علم النفس املرض ي للطفل
واملراهق (إغمين)
ف0-0؛ A9

اضطرابات الشخصية
للراشد (غوافرية)
ف0-2؛ A9

اضطرابات الشخصية
للراشد (غوافرية)
ف0-0؛ A9

دراسة حالة (ناصري)

دراسة حالة (ناصري)

دراسة حالة (ناصري)

دراسة حالة (ناصري)

ف ،0

F2.13

ف ،2

F2.13

ف،0

F2.13

ف،0

F2.13

اضطرابات حسية حرلية
(قدور)
فF2. 13 ،0

20022-20022
اضطرابات حسية

20022-20022
اضطرابات حسية

حرلية (قدور)

حرلية (قدور)

ف0-2؛ A9

ف0-0؛ A9

اضطرابات الشخصية
للراشد (غوافرية)
فF2.12 ،0

اضطرابات الشخصية
للراشد (غوافرية)
فF2.12 ،0

*حوكمة (لعرابة)
ف0-0؛ A9

*حوكمة (لعرابة)
ف0-2؛ A9

اخحبارات الشخصية

اخحبارات الشخصية

اخحبارات الشخصية

(ثواجي) فF2.13 ،0

(ثواجي) فF2.13 ،0

(ثواجي) فF2.13 ،0

اخحبارات الشخصية
(ثواجي) ف،2

F2.13

اضطرابات السلوك

اضطرابات السلوك

(بوثفنوشات)

(بوثفنوشات)

*اضطرابات اللغة
(العافري)

*اضطرابات اللغة
(العافري)

ف0-0؛ A9

ف0-2؛ A9

ف0-0؛ A9

ف0-2؛ A9

علم النفس املرض ي للطفل

علم النفس املرض ي
للطفل واملراهق (إغمين)
فF2. 13 ،0

اخحبارات الشخصية

اخحبارات الشخصية

(ثواجي) ف0-0؛ A9

(ثواجي) ف0-2؛ A9

اضطرابات الشخصية
للراشد (غوافرية)
فF2. 13 ،2

علم النفس املرض ي

علم النفس املرض ي للطفل

للطفل واملراهق (إغمين)

واملراهق (إغمين)

واملراهق (إغمين)

فF2.13 ،0

فF2.13 ،2

فF2.13 ،0

دراسة حالة (براهمية)

دراسة حالة (براهمية)

علم النفس املرض ي للطفل

علم النفس املرض ي للطفل

ف0-2؛ A9

ف0-0؛ A9

واملراهق (إغمين)

واملراهق (إغمين)

ف0-2؛ A9

ف0-0؛ A9

اضطرابات الشخصية
للراشد (غوافرية)
فF2.12 ،0

اخحبارات الشخصية
(ثواجي)ف0-2؛ A9

اخحبارات الشخصية
(ثواجي)ف0-0؛ A9

اضطرابات السلوك

اضطرابات السلوك

اضطرابات السلوك

اضطرابات السلوك

اضطرابات حسية

(بوثفنوشات)

(بوثفنوشات)

(بوثفنوشات)

(بوثفنوشات)

حرلية (قدور)

F2.13

فF2.13 ،0

F2.13

F2.13

ف،2

ف،0

اضطرابات السلوك

اضطرابات الشخصية

اضطرابات الشخصية

للراشد (غوافرية)

للراشد (غوافرية)

ف0-0؛ A9

ف0-2؛ A9

اضطرابات السلوك
(بوثفنوشات)
ف0-0؛ A9

ف0-2؛ A9

ل ـغ ــة )ملعادي)
فF2.13 ،2

ل ـغ ــة )ملعادي)
فF2.13 ،0

ل ـغ ــة )ملعادي)
فF2.13 ،0

ل ـغ ــة )ملعادي)
فF2.13 ،0

(بوثفنوشات)

ف،0

فF2.8 ،0

اضطرابات حسية حرلية
(قدور)
ف0-0؛ A9

اضطرابات حسية
حرلية (قدور)
ف0-2؛ A9

اضطرابات حسية حرلية
(قدور)
فF2.8 ،2

اضطرابات حسية
حرلية (قدور)
فF2.8 ،0

