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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 البحث العلميوزارة التعليم العالي و 

 1945ماي  8جامعة قاملة 

  واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 2020-01-06قاملة في:                قسم علم النفس

 2020-9201رزنامة امتحانات السداس ي األّول للسنة الجامعية 

  L3 Cliniqueالسنة الثالثة عيادي  L2 السنة الثانية
 الحجرة )ة(األستاذ التوقيت املقياس التاريخ

 2020-01-19 األحد
علم النفس 

 الفيزيولوجي

10.00-11.30 

 بورقبي

F2.1 F2.2 F2.4 

F2.5 F2.6 F2.9 

F2.10 F2.11 

م  2020-01-20 اإلثنين
ّ
 مكناس ي نظريات التعل

 بن صويلح موعلم النفس الن 2020-01-21 الثالثاء

 عريبي قياس نفــــس ي 2020-01-22 األربعاء

 العافري  علم النفس املعرفي 2020-01-26 األحد

 2020-01-27 اإلثنين
منهجية وتقنيات 

 البحث
 بن صغير

 تواتي نظريات الشخصية 2020-01-28الثالثاء 

- - -  

 الحجرة )ة(األستاذ التوقيت املقياس التاريخ

 اضطرابات السلوك  2020-01-19 داألح

12.00-13.30 

 بوتفنوشات 

F2.1 F2.2 F2.4 

F2.5 F2.6 F2.8 

F2.9 F2.10 F2.11 

F2.11 F2.12 

F2.13 

 2020-01-20 اإلثنين
علم النفس املرض ي 

 للطفل واملراهق 
 إغمين 

 براهمية دراسة حالة 2020-01-21 الثالثاء

 العافري  ة اضطرابات اللغ 2020-01-22 األربعاء

 2020-01-26 األحد
اضطرابات الشخصية 

 للراشد
 إغمين

 تواتي اختبارات الشخصية 2020-01-27 اإلثنين

 2020-01-28الثالثاء 
اضطرابات حّسية 

 حركية وأدائية
 قدور 

 2020-01-29األربعاء 
حوكمة وأخالقيات 

 املهنة
 لعرابة

 

 رئيس القسم              
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 M1 scolaireمدرس ي 1السنة ماستر M1 cliniqueعيادي 1سترالسنة ما
 

 القاعات األستاذ)ة( التوقيت املقياس التاريخ

 2020-01-19األحد 
األطر النظرية املفّسرة 

 لالضطراب

10.00-11.30 

 إغمين

F3.1 F3.2 

F2.12 F2.13 

 بهتان اختبارات ومقاييس نفسية  2020-01-20اإلثنين 

 2020-01-21الثالثاء 
علم النفس املرض ي 

 للراشد واملسن 
 بوتفنوشات

 2020-01-22األربعاء 
علم النفس املرض ي للطفل 

 واملراهق
 بودودة

 مكناس ي إحصاء 2020-01-26األحد 

 2020-01-27اإلثنين 
سيكولوجية األشخاص 

 ذوي اإلعاقة 
 دشاش

 بودودة عالجات نفسية 2020-01-28الثالثاء 

 تواتي علم النفس اإليجابي 2020-01-29األربعاء 

 

 

 الفاعات األستاذ)ة( التوقيت املقياس التاريخ

 املقابلة العيادية  2020-01-19األحد 

10.00-11.30 

 براهمية

F3.1F3.2 

F3.3 F3.4 

 F3.12 

F3.13 

 هامل الدمج املدرس ي  2020-01-20اإلثنين 

 مشطر  خطوات إنجاز البحث العلمي 2020-01-21الثالثاء 

 حرقاس االتصال البيداغوجي 2020-01-22األربعاء 

م النمائية 2020-01-26األحد 
ّ
 مشطر صعوبات التعل

 هامل علم النفس البيئي في و/ املدرس ي 2020-01-27اإلثنين 

 دشاش العنف املدرس ي 2020-01-28الثالثاء 

 قدور  لالتخلي عن املدرسة وعدم التأهي 2020-01-29األربعاء 

 

 M2 scolaireمدرس ي 2السنة ماستر  M2 cliniqueعيادي 2السنة ماستر
 القاعات األستاذ)ة( التوقيت املقياس التاريخ

 الفحص العيادي  2020-01-19األحد 

12.00-13.30 

 براهمية

F3.1 F32 F3.3F3.4 

 نزار مقاوالتية  2020-01-20اإلثنين 

 بودودة واالضطرابات النفسية  األسرة 2020-01-21الثالثاء 

 بن شيخ عالجات نفسية 2020-01-22األربعاء 

 بن صغير علم النفس املرض ي االجتماعي 2020-01-26األحد 

 حمدي علم النفس الّصحة 2020-01-27اإلثنين 

 هامل انثروبولوجيا 2020-01-28الثالثاء 

  َبهتان لعياديمنهجية في علم النفس ا 2020-01-29األربعاء 

 القاعات األستاذ)ة( التوقيت املقياس التاريخ

 التربية الخاصة 2020-01-19األحد 

12.00-13.30 

 حرقاس

 A10املدرج 

 نزار  مقاوالتية  2020-01-20اإلثنين 

 هامل البيداغوجية الفارقية 2020-01-21الثالثاء 

 2020-01-22األربعاء 
 الفحص والحوصلة النفسية 

 في املجال املدرس ي 
 بورصاص

 مكناس ي إحصاء معمق 2020-01-26األحد 

 2020-01-27اإلثنين 
بيداغوجية التدخل في و. 

 التربوي 

 هرقة

 بورصاص املرافقة املدرسية 2020-01-28الثالثاء 

  بن شيخ اإلرشاد النفس ي 2020-01-29األربعاء 
 إدارة القسم                 


