
 

 

 

 2019-02-03 قالمة فى :                                  قالمـــــــــــــــــة                                          1945ماي  8جامعية 

 كلية العلوم اإلجتماعية و العلوم اإلنسانية

 قســــــــــم علـــــم النـــــفس

 

 

 جدول استعمال الزمن

 السداسي الثاني

2018-2019 



 

L2 2019-2018               السداسي الثاني السنة الثانية ليسانس قسم علم النفس 

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

حد
أل
ا

 

  A10 (بن صويلح) 2محاضرة: ع. ن. النمو والفروقات الفردية 08.00-09.30

09.30-11.00 
 F2. 9 تكنولوجيا اإلتصال

 )العافري(

( مساعديلغــــــــة )

F2.10 
   

 ع. ن. المدرسي

  F2.11)حرقاس( 

 A10علم النفس المدرسي )حرقاس(  محاضرة: 11.00-12.30

12.30-14.00 
 ع. ن. النمو

 F2.9)بن صويلح(  

 ع. ن. المدرسي 

 F2.10 )حرقاس(
  

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.11( )العافري
 

 علم النفس المرضي

 F2.12 )حمدي(

14.00-15.30 
 علم النفس المرضي

  F2.9)حمدي(

 علم النفس المرضي

 F2.10 (سريدي)
 

 
  

 

15.30-17.00  
   

  

ن
ني

إلث
ا

 

08.00-09.30 
 

 
 ع. ن. المدرسي

 F2.9 )حرقاس( 

 ع. ن. النمو

 F2.10( بكوش)

 علم النفس المرضي

 F2.11 )حمدي(

 

09.30-11.00 
 

 F2.9 )قدور( منهجية
 منهجية

 F2.10 صغير(بن ) 

 علم النفس المرضي

 F2.11 (حمدي)

 ع. ن. المدرسي

 F2.12).حرقاس( 

 ع. ن. النمو

  10.3F(بكوش)

11.00-12.30 
 ع. ن. المدرسي

 F2.9)حرقاس( 

 ع. ن. النمو

 F2.10 (بكوش) 
  

 منهجية 

 F2.11 )بن صغير(

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.12 ( )العافري

 A9 تجتماعي )الاارر(( ** علم النفس اال 12.30-14.00

14.00-15.30 
 

   
 تكنولوجيا اإلتصال

  F2.9( ي)ريش

 

15.30-17.00 
 

  
 

  

ء
ثا

ال
لث

ا
 

08.00-09.30 
  

 
 

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.9 ( ي)العافر
 

 ع. ن. عمل وتنظيم

  F2.10)مكناسي(  

 منهجية 

 F2.11 )بن صغير(

09.30-11.00 
 منهجية

  F2.9)بن صغير( 

 ا اإلتصالتكنولوجي

  F2.10 ( )العافري

 بناء االختبارات  

 F2.11 (إغمين)

 ع. ن. المدرسي 

 F2.12)حرقاس( 
 

 ع. ن. عمل وتنظيم

 F3.13 )مكناسي(

  A9محاضرة:  منهجية )بن صغير( 11.00-12.30

12.30-14.00 
 بناء االختبارات

 F2.9 (عريبي) 
  

 منهجية 

 F2.10 )قدور(
  

 

14.00-15.30   
  

  

15.30-17.00 
    

  

ء
اا

رب
أل
ا

 

08.00-09.30 
 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.9 )مكناسي(
    

 

  A9محاضرة: علم النفس والامل وتنظيم )مكناسي( 09.30-11.00

11.00-12.30   
 لغــة

 F2.10 (هاشمي) 

 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.11)مكناسي( 
 

 بناء االختبارات

 F2.12 )عريبي(

 A9 (بهتانعلم النفس المرضي ) محاضرة: 12.30-14.00

14.00-15.30   
 علم النفس المرضي

 F2.9 (سريدي)

 بناء االختبارات

 F2.10 (عريبي)

 لغــة

 F2.11 (هاشمي)

 

15.30-17.00 
 

      

س
مي

خ
ال

 

08.00-09.30  
 ع. ن. عمل وتنظيم 

 F2.9 )مكناسي(

 ع. ن. النمو

  F2.10(بكوش) 

 بناء االختبارات

 F2.11)عريبي( 
 

 لغــة 

 F2.12 (هاشمي)

  A9محاضرة: بناء االختبارات )عريبي(  09.30-11.00

11.00-12.30 
 

 بناء االختبارات

 F2.9)عريبي( 

 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.10 )مكناسي(

 لغـة 

 F2.11 (هاشمي)

 ع. ن. النمو

 F2.12(بكوش)

 

12.30-14.00 
 لغـة 

  F2.9 (هاشمي)
 

 
 

 

14.00-15.30 
    

  

15.30_17,00       

 إمضاء عميد الكلية          إمضاء رئيس القسم

 

 



L3 عياديالسنة الثالثة ليسانس  علم النفس L3       2019-2018    السداس ي الثاني 

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

حد
األ

 

08.00-09.30 
 العالج النسقي

)بودودة(   F2.12    

 ساني العالج االن 

 F2.13(ناصري )
 

 

 A10   محاضرة: العالج النسقي )بودودة( 09.30-11.00

11.00-12.30 
 عالجات سلوكية ومعرفية

F2.9 (بن شيخ)  

 العالج اإلنساني 

 F2.10 (ناصري ) 
 

 العالج التحليلي

 F2.11 ()بوتفنوشات

 العالج النسقي

 F2.12( بلهوشات)

  A9  (شيخ بنمعرفية )محاضرة: عالجات سلوكية و  12.30-14.00

 A9 ** مخاطر املخدرات )قدور( 14.00-15.30

15.30-17.00         

ين
ثن

اإل
 

  A9العالج ذو املنحى اإلنساني )براهمية(محاضرة:  08.00-09.30

09.30-11.00 
العالج التحليلي 

 F3.3 )بوتفنوشات(

 عالجات سلوكية ومعرفية

 F3.5  )بن شيخ(

 العالج النسقي

 F3.9  (دةبودو )

 العالج اإلنساني 

 F3.2(ناصري ) 

 العالج اإلنساني 

 F3.13 )براهمية(

 F3.10( شيهبلغــة ) 11.00-12.30
 العالج النسقي 

  F3.4 )بودودة(

  عالجات سلوكية ومعرفية

(شيخبن )  F3.9  
 

 العالج التحليلي

 F3.13 ( )بوتفنوشات

   F2.10 (شيهبلغــــة )    12.30-14.00

ـــــــة** علم النفس األدوية ) 14.00-15.30
ّ
 F2.8 (خلـ

15.30-17.00         

اء
الث

لث
ا

 

08.00-09.30  
 لغــــــــة

  F2.12 (شيهب)

 العالج النسقي

 F3.7 (بودودة)
 

 A9 العالج التحليلي )بوتفنوشات(محاضرة:  09.30-11.00

11.00-12.30 
 

  العالج التحليلي

 F2.9 بوتفنوشات()
F2.10 

 عالجات سلوكية ومعرفية

 F2.11 (بن شيخ) 

 لغــــــــة

 F2.12 (شيهب)

12.30-14.00 
 العالج االنساني 

  F3.2(ناصري )
 

 العالج التحليلي

 F2.11 ()بوتفنوشات
 F2.12 (شيهب) لغــــــــة

 عالجات سلوكية ومعرفية

F3.7 (بن شيخ)  

 

 إمضاء عميد الكلية            إمضاء رئيس القسم

 



 

 M1 Clinique التوقيت 2019-2018:   الثانيالسداس ي علم النفس العيادي:  1استرم

   09:30 - 08:00 

 األحد

   11:00 - 09:30 

 F2.8  12:30 - 11:00محاضرة: اإلضطرابات السيكوسوماتية )تواتي(

 F2.8   14:00 - 12:30(تواتياإلضطرابات السيكوسوماتية )

 F2.8  15:30 - 14:00تية )تواتي(اإلضطرابات السيكوسوما 

  17:00 - 15.30 

 F2.8 09:30 - 08:00(مناعياإلختبارات واملقاييس النفسية ) 

 اإلثنين

 F2.8  11:00 - 09:30علم النفس اإلجرام )تواتي(   F2.5(مناعياإلختبارات واملقاييس النفسية )

 F2.8 12:30 - 11:00 (دشاشال )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ** اإلتص   F2.6(جوايبيةعلم النفس اإلجرام )

 F2.8  14:00 - 12:30** دينامية الجماعة )بن صغير(

 F2.8  15:30 - 14:00 (دشاشال )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ** اإلتص

  17:00 - 15.30 

 F2.8 09:30 - 08:00 محاضرة: علم النفس اإلجرام )تواتي(

 الثالثاء

 F2.8  11:00 - 09:30 محاضرة: العالجات النفسية )بودودة(

 F2.8 12:30 - 11:00 )إغمين(  محاضرة: اإلختبارات واملقاييس النفسية 

 F2.8 14:00 - 12:30 محاضرة: دراسة حالة )براهمية( 

  15:30 - 14:00 

   17:00 - 15.30 

ـــة )   F2.8 09:30 - 08:00 (شتيوي لغـ

 األربعاء

ـــة )  F2.8 11:00 - 09:30 (براهميةدراسة حالة )     F2. 10  (شتيوي لغـ

 F2.8 12:30 - 11:00  (بلهوشاتعلم النفس الصدمة ) F3.6 (براهميةدراسة حالة )

  14:00 - 12:30 

 F2. 8     15:30 - 14:00(بلهوشاتعلم النفس الصدمة )

   17:00 - 15.30 

 F2.8  09:30 - 08:00 (بلهوشاتالعالجات النفسية ) 

 الخميس

       F2. 8(بلهوشاتالعالجات النفسية )

 

11:00 - 09:30 

 F2.8 12:30 - 11:00 محاضرة: علم النفس الصدمة )بهتان(

   14:00 - 12:30 

   15:30 - 14:00 

   17:00 - 15.30 

 

 إمضاء عميد الكلية           إمضاء رئيس القسم

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

  المقاييس الحجم الساعي المعامل الرصيد

  المذكرة  18 12 18

Mémoire de fin d’étude 
 

6 2 3 
 ملتقيات

Séminaires  
 

  التربص 3 2 6



 

2019-2018ي  علم النفس املدرس  1: ماستر الثالثالسداس ي   M1 Scol التوقيت 

 09:30 - 08:00 

 األحد

 F2.13 11:00 - 09:30 (قدور محاضرة: الدافعية واملشروع املدرس ي )

 F2.13  12:30 - 11:00(هاملمحاضرة: صعوبات التعلم األكاديمية )

 F2.13 14:00 - 12:30 (هاملعلم النفس املرض ي للمتمدرس )

 F2.13 15:30 - 14:00 (**علم النفس األسري )دشاش

 17:00 - 15.30 

 F2.13 09:30 - 08:00 التدريب على تطبيق االختبارات النفسية )مشطر(

 اإلثنين

 F2.13  11:00 - 09:30(هاملمحاضرة: علم النفس املرض ي للمتمدرس ) 

 F2.13 12:30 - 11:00 (إغمينتقنيات جمع البيانات ) محاضرة:

 F2.13 14:00 - 12:30 (إغمين)جمع البيانات  تقنيات

 15:30 - 14:00 

 
17:00 - 15.30 

 F2.13 09:30 - 08:00 محاضرة: التدريب على تطبيق االختبارات النفسية )مشطر(

 الثالثاء

 F2.13  11:00 - 09:30(هاملصعوبات التعلم األكاديمية )

 F2.13  12:30 - 11:00(هامل** علم النفس البيولوجي والوتيرة املدرسية )

 F2.13 14:00 - 12:30 (إغمينالدافعية واملشروع املدرس ي )

 15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

 F2.13 09:30 - 08:00 (مشطرمحاضرة: علم النفس االجتماعي املدرس ي )

 األربعاء

 F2.13 11:00 - 09:30 علم النفس االجتماعي املدرس ي )مشطر( 

ـــة ) ـــ  F2.13 12:30 - 11:00( شتيوي لغـ

  14:00 - 12:30 

 15:30 - 14:00 

  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 2019-2018علم النفس العيادي   2السداسي الرابع : ماستر

  المقاييس الحجم الساعي المعامل الرصيد

  المذكرة  20 12 18

  ملتقيات 3 2 6

  التربص 3 2 6


