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حد
أل
ا

 

08.00-09.30 
  

 
  

 ع. ن. المدرسي

 F2.9)د. حرقاس( 
 

 ع. ن. عمل وتنظيم

  F2.10)أ.مكناسي(  

 A9علم النفس المدرسي / )د. حرقاس(  حاضرة :م 09.30-11.00

11.00-12.30 
 

 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.9 )أ.مكناسي(

  منهجية

 F2.10 (أد. بن صغير)

 ع. ن. المدرسي

 F2.11)د. حرقاس( 
  

12.30-14.00 
 

 F2.10 منهجية

    )د. بن صغير(
  

14.00-15.30   
    

15.30-17.00           

ن
ني

إلث
ا

 

08.00-09.30 
 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.10)أ.مكناسي( 
   

 ع. ن. المدرسي

 F2.11 ).د.حرقاس(

 A9محاضرة: ع. ن. عمل وتنظيم/ )أ. مكناسي( 09.30-11.00

11.00-12.30 
 ع. ن. المدرسي

 F2.9)د. حرقاس( 

 لغــــــــة

  F2.10 )أ. شيهب (

)د. بن منهجية 

 F2.11 صغير(

 المرضيلم النفس ع

 F2.12 (.مرحباوي)أ.

12.30-14.00 
 منهجية

  F2.9 (بن صغير)د. 
  

 لغــــــــة 

  F2.10 )أ.شيهب( 

 علم النفس المرضي

  F2.11 (.مرحباوي)أ.

14.00-15.30   
 علم النفس المرضي

 F2.10 مرحباوي()أ.
    

 لغــــــــة

 F2.11 )أ.شيهب ( 

15.30-17.00   
  

  
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.11 )د. العافري (

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 F2.8محاضرة : ع. ن. النمو والفروقات الفردية / )أ.بن صويلح(  08.00-09.30

09.30-11.00 
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.9 )د. العافري(

 علم النفس المدرسي

 F2.10 )د.حرقاس(

   

 

 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.11)أ.مكناسي( 

 بناء االختبارات

 F2.12 )أ.عريبي(

11.00-12.30   
 نولوجيا اإلتصالتك

 F2.9 ()د. العافري

 ع. ن. عمل وتنظيم

    F2.10 )أ.مكناسي(

 بناء االختبارات

  F2.11 ).أ. عريبي(

  A9( د. بن صغيرمحاضرة :  منهجية ) 12.30-14.00

14.00-15.30     
 

  

15.30-17.00           

ء
عا

رب
أل
ا

 

08.00-09.30 
  النموعلم النفس 

  F2.10)أ..بن صويلح( 
  

 تكنولوجيا اإلتصال

   F2.11 )د. العافري (
 منهجية

  F2.12 ()أ.جوايبية

   A.9( . دشاش)د إرشاد وتوجيه**  09.30-11.00

11.00-12.30 
 بناء االختبارات 

  F2.9 )أ.عريبي(
   

 تكنولوجيا اإلتصال 

  F2.10 )د. العافري(

 النموعلم النفس 

  F2.11 جوايبية(.)أ

  A.9(بن طبولةمحاضرة : علم النفس المرضي )د.  12.30-14.00

14.00-15.30   
 

 بناء االختبارات

  F2.9 )أ. عريبي(
 لغــــــــة

   F2.10 )أ. شيهب(

15.30-17.00 
 لغــــــــة

  F2.12 شيهب(أ.)
  

 
    

س
مي

خ
ال

 

08.00-09.30 
 

 النموعلم النفس  

 F2.10بن صويلح( )أ.

 المرضيعلم النفس 

مرحباوي(أ. )   F2.11      
 النموعلم النفس 

  F2.12( جوايبية.)أ

 A.9محاضرة : بناء االختبارات / )أ. عريبي(  09.30-11.00

11.00-12.30 
 علم النفس المرضي 

  F2.9 (مرحباوي )أ.
 بناء االختبارات

  F2.10 )أ.عريبي(

 النموعلم النفس 

  F2.11 جوايبية()أ.
  

 

12,30-14,00      

14,00-15,30      

 رئيس القسم
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حد
أل
ا

 

 F2.8** مخاطر المخدرات )أ. قدور( 08.00-09.30

09.30-11.00 
 العالج التحليلي )أ.بوتفنوشات(

F2.12 
  

 لغــــــــة

 F2.13 (أ.بلعادي)

 العالج النسقي

 F1.7 )د. بودودة(

  F2.8 محاضرة العالج النسقي )د. بودودة(  11.00-12.30

  A.9 )د. براهمية( محاضرة : العالج ذو المنحى اإلنساني 12.30-14.00

14.00-15.30 
 معرفية عالجات سلوكية

F2.10 (شيخ /ّ:أ. بن)  

 لغــــــــة

 F2.11 ()أ.بلعادي 

  العالج التحليلي 

 F2.12 (أ.بوتفنوشات)
   

15.30-17.00 
    

 ()أ.بلعادي لغــــــــة
F2.11 

ن
ني

إلث
ا

 

08.00-09.30     
 العالج النسقي

 F2.12)د. بودودة(  
   

 F3.6 شيخ( نب عالجات سلوكية معرفية )أ. محاضرة: 09.30-11.00

11.00-12.30 
 

 العالج النسقي 

F2. 13 (د بودودة)  

 معرفية عالجات سلوكية
  F3.1 )أ. بن شيخ( 

 العالج اإلنساني

  F3.9 أ هامل( ) 

اإلنساني   العالج

 F3.10 (د.براهمية)

 F2.8 بن طبولة( د.** علم النفس األدوية ) 12.30-14.00

14.00-15.30   
 العالج اإلنساني

  F2.12 براهمية  د. 
 

  

 
 

15.30-17.00         
 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

08.00-09.30 
 اإلنسانيالعالج ذو المنحى 

 F2.9أ. هامل(  ) 

 العالج التحليلي

  F2.10 )أ.بوتفنوشات(
 العالج النسقي

 F2.11 )د. بودودة(

 عالجات سلوكية معرفية

F2.12 (أ. بن شيخ) 

  A9محاضرة: العالج التحليلي )أ.بوتفنوشات(  09.30-11.00

11.00-12.30 
 لغــــــــة

 F2.12 ()أ.بلعادي 
  

 العالج ذو المنحى االنساني 

 F2.13( أ. هامل)

 عالجات سلوكية معرفية

F3.8  (أ. بن شيخ) 

 العالج التحليلي

 F1.7 ()أ.بوتفنوشات

12.30-14.00 
 العالج النسقي

 F2.9 بودودة( )د.

 سلوكية معرفية عالجات

 F2.10 )أ .بن شيخ( 

 لغــــــــة 

 F2.11 ()أ.بلعادي

 العالج التحليلي

 F2.12 ()أ.بوتفنوشات
 

14.00-15.30           

15.30-17.00           

ء
عا

رب
أل
ا

 

08.00-09.30           

09.30-11.00           

11.00-12.30           

12.30-14.00           

14.00-15.30              

15.30-17.00           
س

مي
خ

ال
 

08.00-09.30           

09.30-11.00           

11.00-12.30           

12.30-14.00           

14.00-15.30           

15.30-17.00           

 رئيس القسم

 

 

 

 



 

 

 السداسي الثاني                                                   ماستر علم النفس العيادي

 األحد

09:30 - 08:00 F2.11 (محاضرة دراسة حالة )د. براهمية  

 F2.9محاضرة: اإلضطرابات السيكوسوماتية )د. إغمين(  09:30 - 11:00

  F2.12 (إغميناإلضطرابات السيكوسوماتية )د. 11:00 - 12:30

14:00 - 12:30  

15:30 - 14:00   

17:00 - 15.30   

 اإلثنين

09:30 - 08:00 
 

 F2.8 ** دينامية الجماعة )د. بن صغير( 09:30 - 11:00

  F2.8 (دشاشعلم النفس اإلجرام )د.  محاضرة: 11:00 - 12:30

  F2.12 علم النفس اإلجرام )د. دشاش( 12:30 - 14:00

15:30 - 14:00  

17:00 - 15.30   

 ءالثالثا

 F2.13 (براهميةالعالجات النفسية )د.  08:00 - 09:30

 F2.8 (أ. إغمين)اإلختبارات والمقاييس النفسية  09:30 - 11:00

   F2.8دراسة حالة )د.براهمية(  11:00 - 12:30

  F2.8 (بودودةالعالجات النفسية )د. :  محاضرة 12:30 - 14:00

15:30 - 14:00  

17:00 - 15.30   

 ألربعاءا

  F2.8 )د. بهتان( علم النفس الصدمة محاضرة: 08:00 - 09:30

 F2.8 علم النفس الصدمة )د. بهتان( 09:30 - 11:00

 )د. بهتان(اإلختبارات والمقاييس النفسية محاضرة:  11:00 - 12:30

14:00 - 12:30  

15:30 - 14:00  

17:00 - 15.30   

 الخميس

  F2.8 )أ.بومعزة(  ــــــةلغــ  08:00 - 09:30

   F2.8 (أ. قدور** اإلتصال ) 09:30 - 11:00

12:30 - 11:00   

14:00 - 12:30   

15:30 - 14:00   

17:00 - 15.30   

 

 رئيس القسم 



 

 السداسي الثاني                                        ماستر علم النفس المدرسي                

 حداأل

  F2.12 محاضرة : التدريب على تطبيق االختبارات النفسية  )د. مشطر( 08:00 - 09:30

 F2.10 التدريب على تطبيق االختبارات النفسية )د. مشطر( 09:30 - 11:00

12:30 - 11:00 
 

  F3.6)د. إغمين( تقنيات جمع البيانات:  محاضرة 12:30 - 14:00

15:30 - 14:00   

17:00 - 15.30   

 اإلثنين

09:30 - 08:00 
 

  F2.9 )أ. هامل( محاضرة: علم النفس المرضي للمتمدرس 09:30 - 11:00

  F1.7 )د. إغمين( تقنيات جمع البيانات 11:00 - 12:30

  F2.13 لغــــــــة  )أ. بومعزة( 12:30 - 14:00

15:30 - 14:00   

17:00 - 15.30   

 الثالثاء

09:30 - 08:00 
 

  F2.13 محاضرة : الدافعية والمشروع المدرسي )أ. قدور( 09:30 - 11:00

  F3.6 )د. دشاش( ** علم النفس األسري 11:00 - 12:30

  F2.13 دشاش( )د. صعوبات التعلم األكاديمية 12:30 - 14:00

15:30 - 14:00   

17:00 - 15.30  

 األربعاء

09:30 - 08:00  

 )د. العافري( محاضرة : صعوبات التعلم األكاديمية 09:30 - 11:00

 علم النفس المرضي للمتمدرس )أ. هامل( 11:00 - 12:30

 ** علم النفس البيولوجي والوتيرة المدرسية )أ. هامل( 12:30 - 14:00

15:30 - 14:00  

17:00 - 15.30   

 الخميس

   A.9 قدور(الدافعية والمشروع المدرسي )أ.   08:00 - 09:30

 F2.9 )د. مشطر( محاضرة : علم النفس االجتماعي المدرسي 09:30 - 11:00

  F2.8 )د. مشطر( علم النفس االجتماعي المدرسي  11:00 - 12:30

14:00 - 12:30   

15:30 - 14:00   

17:00 - 15.30   

 

 

 رئيس القسم


