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 2021-2020األّول السداس ي  السنة األولى  ماستر  املدرس يعلم النفس 

        التوقيت

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

 

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

  السبت
املدرس ي العنف 

 F2.8)دشاش(

العنف املدرس ي 

 F2.8)دشاش(

املقابلة العيادية  

 F2.8   2)هرقة( ف

صعوبات التعلم 

 A9النمائية )مشطر(

 صعوبات التعلم النمائية 

 A9)مشطر( 

 2العنف املدرس ي ف

 F2.8 مرابط(

العنف املدرس ي 

 F2.8)مرابط(1ف

 االحد 
ت التعلم صعوبا

 النمائية 

 F28(بورصاص)1ف

صعوبات التعلم النمائية 

 F28(بورصاص)2ف

** اإلتصال البيداغوجي 

 F2.8(ز قزقو )

** اإلتصال  

البيداغوجي 

 F2.8(قزقوو )

الدمج املدرس ي 

 A9)هامل(
 A9الدمج املدرس ي )هامل(

خطوات إنجاز البحث 

 A9العلمي )مشطر(

خطوات إنجاز البحث 

 A9العلمي )مشطر(

 اإلثنين 
 1الدمج املدرس ي ف

 F2.8)مناعي م(

)مناعي   2الدمج املدرس ي ف

 F2.8 م(

صعوبات التعلم 

 ( بورصاصالنمائية )

F2.8 1ف 

صعوبات التعلم 

 (بورصاصالنمائية 

F2.8 2ف 

    

 الثالثاء 
املقابلة العيادية  

 1ف  F2.8 )هرقة(

 املقابلة العيادية )هرقة( 

 F2.8 2ف

التخلي عن املدرسة  

 1ف F2.8بورصاص( )

 التخلي عن

 (بورصاصاملدرسة)

F2.8 2ف 

**علم النفس البيئي  

في الوسط املدرس ي  

 A9)هامل(

**علم النفس البيئي في  

 A9)هامل(الوسط املدرس ي 

قدور( التخلي عن املدرسة )

A9 

التخلي عن املدرسة )قدور(  

A9 

 األربعاء
املقابلة العيادية  

 A9(بهتان)

املقابلة العيادية  

 A9)بهتان(

العنف املدرس ي 

 F2.8)مرابط(1ف

 2العنف املدرس ي ف

 F2.8)مرابط( 
املقابلة العيادية  

 F2.8 1)هرقة( ف

خطوات إنجاز البحث العلمي 

 F2.8)مشطر(  1ف

خطوات إنجاز البحث 

 F2.8 )مشطر( 2العلمي ف

 1الدمج املدرس ي ف

 A9)مناعي م(

 2الدمج املدرس ي ف

خطوات إنجاز البحث  F2.8)مناعي م(

 A9)مشطر( 1العلمي ف

خطوات إنجاز البحث 

 )مشطر( 2العلمي ف

A9 

 الخميس 
التخلي عن املدرسة  

 A9 2بورصاص( ف)

 1ف

 املدرسة التخلي عن

 2انجليزية ف A9 بورصاص

 A9 )مجراف( 

 1انجليزية ف

 A9 )مجراف( 

 

 
 1انجليزية ف 

    A.10)مجراف(
  

 

 2انجليزية ف

 A10 )مجراف( 



   

 

 

 2021-2020األّول  السداس ي    M1ماستر السنة األولى علم النفس العيادي
 التوقيت 

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

 

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

  السبت
اإلختبارات واملقاييس  

 A9)َبهتان( 1النفسية

اإلختبارات واملقاييس  

 A9)َبهتان( 1النفسية

** سيكولوجية األشخاص في 

 A9وضعية اإلعاقة دشاش

  2انجليزية ف

 F2.8)مجراف(

 1العالجات النفسية ف

 f2 10طلحي ق

  1انجليزية ف

 F2.8)مجراف(

 العالجات النفسية  

 F2.10طلحي 2ف

 مجراف1ف انجليزية 

F2.8 

 2األطر ف

 F2.10مناعي 

 انجليزية مجراف 

 F2.8  2ف

   2األطر ف

 F2.10)مناعي س( 

 األحد

ع ن املرض ي للراشد   

Aواملسن)بوتفنوشات(

9 

ع ن املرض ي للراشد واملسن 

 A9)بوتفنوشات(
ع ن املرض ي للراشد 

  1واملسن فوج

 F2.8)حمزة(

ع ن املرض ي للراشد 

)حمزة(    2واملسن فوج

F2.8 

ع ن املرض ي للطفل 

  F2.8واملراهق)بودودة(

ع ن املرض ي للطفل 

 F2.8واملراهق)بودودة(

 اإلثنين 
العالجات النفسية  

 A9)بودودة(

العالجات النفسية  

 A9)بودودة(

األطر النظرية املفّسرة 

لإلضطرابات النفسية 

 A9)إغمين(

املفّسرة األطر النظرية 

لإلضطرابات النفسية 

 A9)إغمين(

 1األطر ف

 F2.8)مناعي س( 

)مناعي    2األطر ف

 F2.8س( 

إ. واملقاييس النفسية  

 1طلحي ف F2.8ا
 F2.8إ. ومقاييس النفسية 

 2لحي فط 

إختبارات ومقاييس  

   2النفسية )طلحي( ف

F2.10 

إختبارات ومقاييس  

  1فالنفسية )طلحي( 

F2.10 

ع ن املرض ي للراشد 

  1واملسن فوج

 F2.10)حمزة(

 

 الثالثاء 
**علم النفس اإليجابي  

 A9)تواتي(

**علم النفس  

 A9)تواتي(اإليجابي 

إحصاء وتحليل  

 A9املعطيات )مكناس ي(

إحصاء وتحليل املعطيات  

 A9)مكناس ي(

  1إحصاء )مكناس ي( ف

F2.8 

إحصاء )مكناس ي(  

 F2.8 2ف
 1العالجات النفسية ف

 F2.8)طلحي( 

 العالجات النفسية 

 F2.8)طلحي(  2ف 

         األربعاء

 الخميس 
ع ن املرض ي للطفل 

بودودة   2واملراهق ف

F2.8 

ع ن املرض ي للطفل 

 بودودة 1واملراهق ف

F2.8 

** سيكولوجية  

األشخاص في وضعية 

 F2.8اإلعاقة دشاش

ع ن املرض ي للراشد واملسن 

 F2.8)حمزة(  2فوج
 

ع ن املرض ي للطفل 

  2واملراهق ف

 F2.8(بودودة 

ع ن املرض ي للطفل 

واملراهق  

 F2.8)بودودة(1ف

 

 1إحصاء ف

 A9مكناس ي 

 2إحصاء ف

 A9مكناس ي 
       

 

 

 2021-2020األّول  السداس ي   سنة ثانية علم النفس  التوزيع الزمني املعدل 



   

 

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

 

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

 األحد
 علم النفس النمو   

 A9( بن صويلح) 
 

 علم النفس النمو  

 A9( بن صويلح) 

 

 1ف  منهجية

 F2.10/صغير( ق)بن 

 2فمنهجية 

 F2.11/صغير( ق)بن 

 4ف نفس يقياس 

 F2.9/عريبي( ق)

 5فقياس نفس ي 

 F2.12ق/ )عريبي(

 علم النفس املعرفي

  F2.10)العافري( / 4ف

 6ف النفس املعرفيعلم 

 F2.13/العافري( ق)

 عريبي 2قياس نفس ي ف

 F2.11ق/

عريي   1قياس نفس ي ف  

 F2.10/ق

بن صغير  6منهجية ف

 F2.13ق/

بن صغير   4منهجية ف 

 F2.10 ق/

  

 ع. ن. الفيزيولوجي

 F2.12/حرقاس ق  5ف

 ع. ن. الفيزيولوجي

 F2.13حرقاس ق/ 3ف

 2نظريات الشخصية ف

 F2.11/جوايبية ق

 ع. ن. الفيزيولوجي

 F2.13ق/  )برينات(6ف

 ع. ن. الفيزيولوجي

 F2.11)برينات( ق/ 2ف

 

 6نظريات الشخصية ف

 F2.13/جوايبية ق

 6نظريات الشخصية ف

 F2.9/جوايبية ق

 

نظريات الشخصية  

 F2.6/ق 3جوايبية ف

 

 1نظريات الشخصية ف

 F2.9/مرابط ق

 4نظريات الشخصية ف

 مرابط  F2.10ق/ 

 3ف النموعلم النفس 

 F2.9/قهرقة 

 

 علم النفس النمو

 F2.12ق/   5ف       هرقة

 علم النفس النمو

 F2.10/بوطابت ق 4ف

 علم النفس النمو

 F2.9ق/  1بوطابت ف

 5فرنسية هاشمي ف 

 F2.12ق/  

 علم النفس النمو

 F2.12/ق  5ف)هرقة(

العافري   5ع ن املعرفي ف 

 F2.12/ق

  2ع ن املعرفي ف 

 F2.11/قالعافري 

 2فرنسية هاشمي ف 

 F2.11ق/ 

 اإلثنين 

  5ف ن. الفيزيولوجيع 

 F2.13حرقاس ق/

  3ف ن. الفيزيولوجيع 

  F2.10 / حرقاس ق

  4ف ن. الفيزيولوجيع 

 F2.11حرقاس ق/

 4ف ن. الفيزيولوجيع 

 F2.11حرقاس ق/

منهجية محاضرة بن   

 A9صغير 

منهجية محاضرة بن  

 A9صغير 

 

  ع ن الفيزيولوجي

 A9 (حرقاس) 

  

  الفيزيولوجيع ن 

 A9  (حرقاس) 

 
 4فمنهجية

 F2.11 ق/ صغير()بن 

 2ف منهجية
 F2.9ق/  )بن صغير(

 5ف منهجية
 F2.13ق/ صغير()بن 

 G1قياس نفس ي

 F2/11ق/ (عريبي)

 

 5ي ف قياس نفس 

 F2.13ق/ )عريبي(

 3نفس ي ف قياس 

 F2.10ق/ )عريبي(

 6ف  نفس يقياس 

 F2.10ق/ عريبي()

 2ع نفس النمو ف 

 F2.12ق/بوطابت 

 بوطابت  1ع ن املعرفي ف

 F2.12ق/

 بوطابت  1ع ن املعرفي ف

 F2.12ق/

 الثالثاء 

 علم النفس املعرفي

  العافري  4ف

 F2.13ق/

 علم النفس املعرفي

)العافري(   3ف

 F2.11ق/

 2نظريات الشخصية ف 

 F2.11ق/ جوايبية  

 3نظريات الشخصية ف 

 F2.9ق/جوايبية   

 

 5نظريات الشخصية ف 

 F2.13ق/جوايبية 

الشخصية  نظريات 

 F2.13ق/ 5جوابية ف
 

 

 3ع ن املعرفي ف

 F2.9العافري ق/

 2ف املعرفي نعلم 

 F2.11ق/ العافري 

 6ف املعرفي نعلم 

 F2.11العافري ق/

   1ف )هاشمي( فرنسية

 F2.12ق/

 4ف هاشمي(فرنسية )

 F2.13ق/ 

 5ف )هاشمي( فرنسية

 F2.10ق/ .

 6ف )هاشمي( فرنسية

 F2.13ق/ 

    بن صغير 3ف منهجية

 F2.10ق/

 بن صغير 3منهجية ف

 F2.10ق/
  



   

  6منهجية بن صغير ف 

 F2.12ق/

 بن صغير 5منهجية ف

 F2.10ق/

 
 بن صغير 1ف منهجية

 F2.10 ق/ 

 4نظريات الشخصية ف

 F2/13ق/مرابط 

 1نظريات الشخصية ف

 F2.12ق/مرابط 

 األربعاء

 االتصال* تكنولوجيا 

G4,5,6  )حمزة( 

F2.8 

 االتصال* تكنولوجيا 

G1,2,3 )حمزة(F2.8 

   6ف  هاشمي(فرنسية )

 F2.13ق/ 

 3 هاشمي(فرنسية )

 F2.10ق/ 

علم النفس املعرفي  

 A9)العافري( َ

النفس املعرفي  علم 

 A9)العافري( َ

 علم النفس املعرفي

)العافري(   5ف

 F2.13ق/

  نظريات الشخصية

  1فعلم نفس النمو  A9(  مشطر) 

 F2.10بوطابت ق/

 

 قياس نفس ي

 F2.1O/ق 3ف )عريبي(

 قياس نفس ي

 F2.11/ق  2ف  )عريبي(

   3فرنسية ف

F2.13 ق/هاشمي   

 

  ق/هاشمي  4فرنسية ف

F2.1O   

 

 بو طابت  2ع ن النمو ف 

 F2.11ق/ ب 
 

  علم نفس النمو بوطابت  

 F2.13ق/ 4ف 

    2ع ن الفزيولوجي ف 

 F2.10ق/برينات 

 6ع ن الفزيولوجي ف  

 F2.13ق/ برينات 

  1ع ن الفزيولوجي ف 

 F2.12ق/ برينات   

 خميس لا
  نظريات الشخصية

 A10  مشطر() 

 

  3ع نفس النمو ف 

 F2.13/هرقة ق

  * نظريات التعلم

 A10)مكناس ي( 

 * نظريات التعلم

 A10)مكناس ي(  

 نفس ي عريبي قياس 

 A10محاضرة 

 نفس ي عريبي قياس 

 A10محاضرة 

  قياس نفس ي

 F2.13/    6ف عريبي() 

 4ف نفس يقياس 

 F2.10ق/ عريبي()

   6ع ن النمو هرقة ف

 F2.11ق/

    6ع ن النمو هرقة ف

 F2.13ق/

ع ن الفزيولوجي برينات 

 F2.10ق/  1ف 

 

 

 2ف )هاشمي( فرنسية

 F2.12ق/

 1ف )هاشمي( فرنسية

F2.12  /ق 



   

 


