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 2019-2018              السداسي األّول                علم النفس العيادي             L2يسانس السنة الثانية ل

 اليوم التوقيت 1الفوج  2الفوج  3الفوج  4الفوج  5الفوج  6الفوج 

 A10 09:30 - 08:00( حرقاسزيولوجي )يمحاضرة: علم النفس الف

 األحد

 ع. ن. المعرفي

 F2.9 )العافري(

 منهجية
 بن صغير()

F2.11 

 زيولوجييع. ن. الف

 F2.10(حمدي)
    11:00 - 09:30 

ع. ن. 
زيولوجييالف  

(حمدي)  F2.12 

 ع. ن. المعرفي

F2.11)العافري(  
  

 منهجية )بن صغير( 
F2.10 

 
ـة ــــــــــــلغـ

   F2.9 (هاشمي)
12:30 - 11:00 

 A9 14:00 - 12:30 (بكوشمحاضرة: نظريات الشخصية )

 
  

 م النفس النموعل

  F2.11 (سريدي)
 زيولوجييع. ن. الف

  F2.9(حمدي)
    15:30 - 14:00 

 
 

       17:00 - 15.30 

 A9 09:30 - 08:00( العافريمحاضرة: علم النفس المعرفي )

 اإلثنين

 زيولوجييع. ن. الف 

 F2.13(حمدي)
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.12 (بوسطحة)
ـة ــــــــــــلغـ

 F3.11(هاشمي)
 منهجية

 F2.10(بن صغير)

 ع. ن. المعرفي

 F2.9(العافري)
11:00 - 09:30 

ـة ــــــــــــلغـ

F2.12 (هاشمي)    
 منهجية

 F2.11(بن صغير)
 ع. ن. المعرفي

 F2.10(العافري)
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.9 (بوسطحة)

 
12:30 - 11:00 

 A9 14:00 - 12:30( بن صغيرية )محاضرة: منهج

        15:30 - 14:00 

        17:00 - 15.30 

 قياس نفسي

  F2.6(عريبي)
ـة ــــــــــــلغـ 

 (هاشمي)
F 2.13 

 ع. ن. المعرفي

  F2.12(العافري)
  

 زيولوجيين. الف ع

  F2.10()حمدي
 نظريات الشخصية

 F2.9(جوايبية)
09:30 - 08:00 

 الثالثاء

F2.6(بن صغير )

 منهجية
 

 ـةــــــــــــلغـ 

 F2.12 (اشميه) 
 قياس نفسي

 F2.11(عريبي )
 ع. ن. المعرفي

 F2.10)العافري(

 زيولوجييع. ن. الف

 F2.9(حمدي)
11:00 - 09:30 

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.11(بكوش)
 نظريات الشخصية

 F2.12(جوايبية)
 

 تكنولوجيا اإلتصال 

 F2.13(بوسطحة)
ـة ــــــــــــلغـ 

 F2.10()هاشمي
 منهجية

 F2.9(بن صغير)
12:30 - 11:00 

       14:00 - 12:30 

         15:30 - 14:00 

          17:00 - 15.30 

 A9 09:30 - 08:00( بن صويلحمحاضرة: علم النفس النمو )

 األربعاء

 نظريات الشخصية

  F2.12(جوايبية)
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.11(بوسطحة)
 قياس نفسي 

 F2.10(عريبي)
 

 علم النفس النمو

 F2.9 (بن صويلح)
 11:00 - 09:30 

F2.11 قياس نفسي 

 F2.10(عريبي)
 نظريات الشخصية

 F2.9()جوايبية
    

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.11(بوسطحة)
12:30 - 11:00 

 A.9  14:00 - 12:30( مكناسي* نظريات التعلم )*

 
  

 
    

 علم النفس النمو 

 F2.13 (سريدي)
15:30 - 14:00 

           17:00 - 15.30 

 علم النفس النمو

  F2.10(بن صويلح)
 علم النفس النمو 

 F2.13 (سريدي)
      

 قياس نفسي

 F2.9(عريبي)
09:30 - 08:00 

 الخميس

 A9  11:00 - 09:30(عريبيمحاضرة: قياس نفسي )

 
    

 نظريات الشخصية

 F2.11(جوايبية)
 قياس نفسي

 F2.10(عريبي)
  12:30 - 11:00 

 
    

 علم النفس النمو 

  F2.10 (سريدي)
ةنظريات الشخصي  

(بكوش) F2.9  
  14:00 - 12:30 

           15:30 - 14:00 

           17:00 - 15.30 

  إمضاء عميد الكلية            إمضاء رئيس القسم 

         



 2019-2018السداسي األّول                علم النفس العيادي                           L3السنة الثالثة ليسانس 
 اليوم التوقيت 1 الفوج 2 الفوج 3 الفوج 4 الفوج 5 الفوج

  
حالة دراسة   

(بومعزة)  F2.11 
  

F2.13 
   09:30 - 08:00 

 األحد

 A10 11:00 - 09:30( بكوش) اللغة اضطرابات **

 
 وأخالقيات الحوكمة

 F3.1 (.لعرابة) المهنة 
 والمراهق لطفلل المرضي ن ع

(عاللقة) F2.8 
 

 للطفل المرضي ن ع
( إغمين)والمراهق 

F2.13 
12:30 - 11:00 

 A10  14:00 - 12:30(إغمين)المرضي للطفل والمراهق  النفس علم: محاضرة

 A9 15:30 - 14:00(َبهتان) الشخصية اختبارات: محاضرة  

        17:00 - 15.30 

 الشخصية اختبارات
 F2.11(موساوي) 

  
 وأخالقيات الحوكمة

 F2.10(لعرابة) المهنة 

 الشخصية اضطرابات
 للراشد

 F2.9(1مؤقت)
09:30 - 08:00 

 اإلثنين

 السلوك اضطرابات
 F3.10(عجرود)

 المرضي للطفل والمراهق ن ع
  F3.9(إغمين)

 الشخصية اختبارات  
 F3.3 ( موساوي) 

 الشخصية اضطرابات
  F3.2(1مؤقت) للراشد

 أخالقياتو الحوكمة
  F3.1(لعرابة. )م

11:00 - 09:30 

 
   للراشد لشخصيةاضطرابات ا

  F3.4(1مؤقت)
 وأخالقيات الحوكمة

 F2.13(لعرابة) المهنة 
 والمراهق للطفل المرضي ن ع

 F3.9 (عاللقة)
 12:30 - 11:00 

  المرضي للطفل والمراهق ن ع
 F3.9 (عاللقة)

 الشخصية اختبارات
  F2.11(موساوي)

 
 السلوك راباتاضط

  F2.10(عجرود)
 حالة دراسة

 F2.9( بومعزة)
14:00 - 12:30 

 حالة دراسة
    F2.10(بومعزة)

 السلوك اضطرابات
  F2.9(عجرود)

  15:30 - 14:00 

          17:00 - 15.30 

 وأخالقيات الحوكمة
   F3.12(لعرابة) المهنة 

   
 السلوك اضطرابات

 F3.6 (عجرود)
09:30 - 08:00 

 الثالثاء

 A9  11:00 - 09:30  (براهمية) حالة دراسة: محاضرة

 A9  12:30 - 11:00(إغمين) للراشد الشخصية اضطرابات: محاضرة

 للراشد الشخصية اضطرابات
 F2.8( 1مؤقت) 

     
 حسية اضطرابات

 F2.9( أ. قدور)
14:00 - 12:30 

       15:30 - 14:00 

          17:00 - 15.30 

 (شيهب )لـــغــــة 

F2.12 
 السلوك اضطرابات

 .11F2(عجرود)
 الشخصية اضطرابات

  F2.10(.1مؤقت) للراشد
  09:30 - 08:00 

 األربعاء

 A9   11:00 - 09:30(عاللقة) السلوك اضطرابات: محاضرة

  
 لـــغــــة

 F3.4( شيهب  (
 حركية حسية اضطرابات

 F2.13( أ. قدور)
 الشخصية اختبارات 
 F2.12 (موساوي) 

12:30 - 11:00 

 
  

 الشخصية اختبارات
 F2.9(.موساوي)

 لـــغــــة

 F2.11 (شيهب)
14:00 - 12:30 

   
 حسية اضطرابات 

  F2.10(قدور)
    15:30 - 14:00 

          17:00 - 15.30 

 F2.8 09:30 - 08:00  (قدور) وحركية حسية اضطرابات: محاضرة

 الخميس

  
 حسية اضطرابات 

  F2.12(أ. قدور)
 حالة دراسة

  F2.11(بومعزة)
F2.10 ( شيهبلـــغــــة)  09:30 - 11:00 

 حسية اضطرابات 
  . F3.8(أ. قدور)

 لـــغــــة

 F2.6( شيهب)
  

 حالة دراسة
 F2.12(بومعزة)

  12:30 - 11:00 

   
 

    14:00 - 12:30 

          15:30 - 14:00 

          17:00 - 15.30 

 

  إمضاء عميد  الكلية           إمضاء رئيس القسم 

         

 



 اليوم التوقيت 2019-2018السداسي األّول : علم النفس العيادي           1ماستر

  09:30 - 08:00 

 األحد

 F2.12 11:00 - 09:30(إغمينمحاضرة: األطر النظرية المفّسرة لإلضطرابات النفسية )

F3.2  (مناعي)**علم النفس اإليجابي   12:30 - 11:00 

سيكولوجية األشخاص في وضعية اإلعاقة  **

 F2.9 )دشاش(
 

14:00 - 12:30 

  15:30 - 14:00 

   17:00 - 15.30 

 F2.8 09:30 - 08:00سيكولوجية األشخاص في وضعية اإلعاقة )دشاش(  ** 

 اإلثنين

   11:00 - 09:30 

  12:30 - 11:00 

 F2.12  14:00 - 12:30محاضرة: علم النفس المرضي للراشد والمسن )بن طبولة(

 F2.11  15:30 - 14:00(َبهتانمحاضرة: اإلختبارات والمقاييس النفسية )

 
 

17:00 - 15.30 

 F3.13   09:30 - 08:00 العالجات النفسية )بودودة(  

 الثالثاء

 F3.5  11:00 - 09:30ناسي(محاضرة: إحصاء وتحليل المعطيات )مك

 F2.6 12:30 - 11:00إحصاء وتحليلي المعطيات )مكناسي( F2.8( أ. جديداإلختبارات والمقاييس النفسية )

 F2.12 14:00 - 12:30 (أ. جديداإلختبارات والمقاييس النفسية ) F2.13إحصاء وتحليلي المعطيات )مكناسي( 

  15:30 - 14:00 

   17:00 - 15.30 

 F2.9 09:30 - 08:00  (مناعي)**علم النفس اإليجابي  

 األربعاء

 F2.13  11:00 - 09:30محاضرة: العالجات النفسية )بودودة(

 F3.1 12:30 - 11:00 (أ. جديد) علم النفس المرضي للطفل والمراهق F3.6( بوشالغم) لغــــة انجليزية

 F2.12  14:00 - 12:30للراشد المسن )بن طبولة( المرضيعلم النفس  

أ. علم النفس المرضي للطفل والمراهق )

  F2.9(جديد
 15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 F2.11  09:30 - 08:00(بودودةمحاضرة: علم النفس المرضي للطفل والمراهق )

 الخميس

 F2.13  11:00 - 09:30(ناعيم) األطر النظرية المفّسرة لإلضطرابات النفسية F2.6 العالجات النفسية )بودودة(

 األطر النظرية المفّسرة لإلضطرابات النفسية

 F2.8 (مناعي)
 F2.13 (بوشالغم) لغــــة انجليزية

12:30 - 11:00 

 للراشد المسن المرضيعلم النفس 

  F2.8)بن طبولة( 
14:00 - 12:30 

   15:30 - 14:00 

   17:00 - 15.30 

 

  إمضاء عميد  الكلية            إمضاء رئيس القسم 

         

 

 

 



 

 M2 Clinique التوقيت 2019-2018: علم النفس العيادي الثالثالسداسي        2ماستر

 F2.8  09:30 - 08:00 (بوناية) المقاوالتية** 

 األحد

  11:00 - 09:30 

 A10 12:30 - 11:00العيادي)َبهتان(  النفس علم في البحث منهجية محاضرة:

 F2.13  14:00 - 12:30(مناعي) 3األنثروبولوجيا: مقاربة ما بين ثقافية لإلضطرابات النفسية

 F2.12  15:30 - 14:00العيادي )براهمية( الفحص

 17:00 - 15.30 

 09:30 - 08:00 

 اإلثنين

 F3.6  11:00 - 09:30 .)براهمية(العيادي  محاضرة: الفحص

 F2.8  12:30 - 11:00 (أ. جديداالجتماعي ) المرضي النفس علممحاضرة: 

 F2.13  14:00 - 12:30)بن شيخ( 3النفسية محاضرة: العالجات

 F2.8 15:30 - 14:00 (قبيروالعيادي ) النفس علم في البحث منهجية

 17:00 - 15.30 

 09:30 - 08:00 

 الثالثاء

 F2.8  11:00 - 09:30(هامل) 3النفسية باتلإلضطرا ثقافية بين ما مقاربة: األنثروبولوجيامحاضرة: 

  12:30 - 11:00 

 F2.8  14:00 - 12:30(طبولة)بن  علم النفس الّصحة** 

 15:30 - 14:00 

 17:00 - 15.30 

 F2.8  09:30 - 08:00(بودودةالنفسية ) واالضطرابات األسرةمحاضرة: 

 األربعاء

 F3.6 11:00 - 09:30   )بن شيخ( 3النفسية العالجات

 F2.8 12:30 - 11:00  (بودودةالنفسية ) واالضطرابات األسرة

 F2.8 14:00 - 12:30 (أ. جديداالجتماعي ) المرضي النفس علم

 F2.11 15:30 - 14:00 (بوشالغملغــــة انجليزية )

 17:00 - 15.30 

 09:30 - 08:00 

 الخميس

  11:00 - 09:30 

 12:30 - 11:00 

  14:00 - 12:30 

  15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 

  إمضاء عميد  الكلية           إمضاء رئيس القسم 

         

 

 

 

 

 

 

 



 M1 Scolaire التوقيت 2018-2017السداسي األّول : علم النفس المدرسي      1ماستر

 F2.9 09:30 - 08:00( بكوشالتخلي عن المدرسة وعدم التأهيل )

 األحد

 F2.8  11:00 - 09:30(حرقاسالعنف المدرسي )

 F3.3 12:30 - 11:00( هاملعلم النفس البيئي في الوسط المدرسي ) **

 F2.10 14:00 - 12:30  (حرقاسمحاضرة: التخلي عن المدرسة وعدم التأهيل )

 15:30 - 14:00 

 17:00 - 15.30 

 F2.12 09:30 - 08:00صعوبات التعلم النمائية )مشطر( 

 اإلثنين

 11:00 - 09:30 

 F3.10  12:30 - 11:00محاضرة: المقابلة العيادية )براهمية( 

 F3.5  14:00 - 12:30 محاضرة: الدمج المدرسي )هامل(

 F2.12 15:30 - 14:00  (بوشالغم) ة انجليزيةـــــــــلغ

 17:00 - 15.30 

 F2.8  09:30 - 08:00 المقابلة العيادية )براهمية(

 الثالثاء

 F3.13  11:00 - 09:30خطوات إنجاز البحث العلمي )مشطر(

 F3.6  12:30 - 11:00الدمج المدرسي )هامل(

 F3.7  14:00 - 12:30(دشاشمحاضرة: العنف المدرسي )

  15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 
09:30 - 08:00 

 األربعاء

  11:00 - 09:30 

 F3.2 12:30 - 11:00( مكناسيبيداغوجي )** اإلتصال ال

 F2.13 14:00 - 12:30محاضرة: خطوات إنجاز البحث العلمي )مشطر( 

 F2.12   15:30 - 14:00محاضرة: صعوبات التعلم النمائية )مشطر(

  17:00 - 15.30 

 09:30 - 08:00 

 الخميس

 11:00 - 09:30 

 12:30 - 11:00 

  14:00 - 12:30 

  15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 

  إمضاء عميد  الكلية           إمضاء رئيس القسم 

        

 



 

 M2 Scolaire التوقيت 2019-2018: علم النفس المدرسي   الثالثالسداسي     2ماستر

 F2.10  09:30 - 08:00  (بوشالغم) ة انجليزيةـــــــــلغ

 األحد

 F3.13 11:00 - 09:30    (عاللقة) المدرسي الوسط في ةوالحوصل الفحصمحاضرة: 

 12:30 - 11:00 

 F2.11  14:00 - 12:30 (بوناية) المقاوالتية** 

  15:30 - 14:00 

 17:00 - 15.30 

 F2.13  09:30 - 08:00 )حرقاس( الخاصة التربيةمحاضرة: 

 اإلثنين

 F3.13  11:00 - 09:30)حرقاس( الخاصة التربية

 F3.13  12:30 - 11:00)هامل( الفارقية البيداغوجيامحاضرة: 

 14:00 - 12:30 

 F2.13  15:30 - 14:00)بن شيخ( النفسي اإلرشادمحاضرة: 

 17:00 - 15.30 

 09:30 - 08:00 

 اءثالثال

 F3.13  11:00 - 09:30 بن شيخ() المدرسية المرافقةمحاضرة: 

 F3.13  12:30 - 11:00 (حرقاس) لمدرسيالفحص والحوصلة في الوسط ا

 F2.11  14:00 - 12:30)هامل( الفارقية البيداغوجيا

  15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 F2.13 09:30 - 08:00)دشاش(  التربوي الوسط في النفسي التدخل ** بيداغوجية

 األربعاء

 11:00 - 09:30 

 F3.3  12:30 - 11:00بن شيخ() المدرسية المرافقة

 F2.10  14:00 - 12:30)بن شيخ( النفسي اإلرشاد

 15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 F2.12  09:30 - 08:00)مكناسي( معمق إحصاءمحاضرة: 

 الخميس

 F2.8  11:00 - 09:30)مكناسي( معمق إحصاء

  12:30 - 11:00 

  14:00 - 12:30 

  15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 

  إمضاء عميد  الكلية            إمضاء رئيس القسم

         

 


