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L2                2020-2019 السنة الثانية ليسانس قسم علم النفس السداس ي الثاني 

 4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج  التوقيت اليوم

حد
األ

 

08.00-09.30 
 ع. ن. النمو

 F2.9( صويلح)بن  
 F2.10( بكوش) ع. ن. النمو  

 F2.9( هاشمي)لغــــــــة   09.30-11.00
 ع. ن. املدرس ي

  F2.10 (حرقاس) 
 F2.11 (صغيرمنهجية )بن 

  A9 (حرقاسعلم النفس املدرس ي ) محاضرة: 11.00-12.30

12.30-14.00  
 ع. ن. املدرس ي 

 F2.9 (حرقاس)
 F3.10(هاشميلغـة )  

14.00-15.30 
 

  
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.9( العافري )

15.30-17.00  
 

  

ن
ثني

اإل
 

  A9 (صويلحبن ) 2محاضرة: ع. ن. النمو والفروقات الفردية 08.00-09.30

09.30-11.00 
 ع. ن. املدرس ي

 F2.9 (حرقاس)
 

 منهجية

 F2.10 (صغير)بن  
 F2.11 (إغمين) علم النفس املرض ي

 A9 ( العافري ** علم النفس االجتماعي ) 11.00-12.30

12.30-14.00 
 تصالتكنولوجيا اإل

 F2. 9( العافري) 
 علم النفس املرض ي

 F2.10 (إغمين)
  

14.00-15.30 
 

   

15.30-17.00 
 

  
 

اء
الث

لث
ا

 

  F2.9 (مكناس ي) ع. ن. عمل وتنظيم 08.00-09.30
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2.10 ( العافري )
 

  F2.9(صغير)بن  منهجية 09.30-11.00
 كنولوجيا اإلتصالت

   F2.10 ( ري العاف)
 F2.11( حرقاسع. ن. املدرس ي )

  A9(صغيرمحاضرة: منهجية )بن  11.00-12.30

12.30-14.00 
 علم النفس املرض ي

 F2.9 (إغمين)

 ع. ن. النمو

 F2.10 (بكوش) 

 بناء االختبارات  

 F2.11 (عريبي)
 

  F2.10 )قدور( منهجية F2.9 (عريبي)  بناء االختبارات 14.00-15.30
  

15.30-17.00 
    

اء
بع

ألر
ا

 

08.00-09.30 
 

   

  A9(مكناس يمحاضرة: علم النفس والعمل وتنظيم ) 09.30-11.00

 F2.10( مكناس ي) ع. ن. عمل وتنظيم F2.9 (هاشميلغــة )   11.00-12.30

 A9 (إغمينمحاضرة: علم النفس املرض ي ) 12.30-14.00

  F2.9 (هاشميلغـة ) 14.00-15.30
 علم النفس املرض ي

  F2.10 (إغمين)
 F2.11 (عريبي) ناء االختباراتب

15.30-17.00 
 

    

س
مي

لخ
ا

 

08.00-09.30      
 

  A9( عريبيمحاضرة: بناء االختبارات ) 09.30-11.00

11.00-12.30 
 

 F2.9( عريبيبناء االختبارات )
 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.10 (مكناس ي)
  

12.30-14.00 
 

 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.9 (مكناس ي)

 . ن. النموع

  F2.10(بكوش) 
14.00-15.30 

    
15.30_17,00     

 إمضاء عميد الكلية          إمضاء رئيس القسم

 



 

L3 
 

 2020-2019 السداس ي الثاني السنة الثالثة ليسانس عيادي

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

حد
األ

 

08.00-09.30 
 العالج النسقي

(بودودة)  F2.11  

 انيالعالج االنس

 F2.12(ناصري )
  

 العالج التحليلي

 F2.13 (بورقبي)

 A10   (بودودةمحاضرة: العالج النسقي ) 09.30-11.00

11.00-12.30 
 سلوكية ومعرفية ع.

F2.9 ( شيخبن)  

 العالج اإلنساني

 F2.10 (ناصري )
 

 العالج التحليلي

 F2.11 (بوتفنوشات)
 

 العالج النسقي

(بورقبي)  F2.12 

 A9  (شيخ بنية )محاضرة: عالجات سلوكية ومعرف 12.30-14.00

 A9 ** مخاطر املخدرات )قدور( 14.00-15.30

15.30-17.00 
  

    

ن
ثني

اإل
 

08.00-09.30  
 سلوكية ومعرفية ع.

  F2.9  (شيخ)بن 

 العالج النسقي

  F2.10  (بودودة)

 العالج اإلنساني

  F2.11 (ناصري ) 

 العالج اإلنساني

  F2.12 (براهمية)

 لغــــــــة

  F3.13 (ملعادي)

 A9(براهميةالعالج ذو املنحى اإلنساني )محاضرة:  09.30-11.00

11.00-12.30 
 (بوتفنوشاتالعالج التحليلي )

F2.9     

 العالج النسقي

(بودودة)  F2.10 

 سلوكية ومعرفية ع.

(شيخبن )  F2.11 
  

 العالج اإلنساني

  F2.12 (براهمية)

 A9 (بوتفنوشاتالعالج التحليلي )محاضرة:  12.30-14.00

  F2.10 (ملعاديلغــــة )  F3.9( هاشميلغــة ) 14.00-15.30
 العالج التحليلي

 F2.11 ( بوتفنوشات)
 

15.30-17.00 
   

   

اء
الث

لث
ا

 

08.00-09.30  
 لغــــــــة

  F2.11 (ملعادي)

 العالج النسقي

 F2.12 (بودودة)

 العالج النسقي

 F2.13( عريبي)

 سلوكية ومعرفية ع.

F3.13  ( شيخبن)  

09.30-11.00  
 العالج التحليلي

 F2.12 (بوتفنوشات)
 

 ة ومعرفيةسلوكي ع.

 F2.13 (شيخبن )

 لغــــــــة

 F3.13 (ملعادي)
 

11.00-12.30 
 العالج االنساني

 F2.9 (ناصري )
 

 العالج التحليلي

 F2.10 (بوتفنوشات)
 F2.11 (ملعادي) لغــــــــة

 سلوكية ومعرفية ع.

F2.12 ( شيخبن)  
 

ـــــــة** علم النفس األدوية ) 12.30-14.00
ّ
  A9 (خلـ

 

 إمضاء عميد الكلية            إمضاء رئيس القسم

 



 

 2020-2019علم النفس العيادي: السداس ي الثاني :   1ماستر
 M1 Clinique التوقيت

2فوج 1فوج   

   09:30 - 08:00 

 األحد

 F2.8 11:00 - 09:30 ( براهميةمحاضرة: دراسة حالة )

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

 F2.11 14:00 - 12:30 (بورقبياإلختبارات واملقاييس النفسية )  F2.12(تواتياإلضطرابات السيكوسوماتية )

 F2.11  15:30 - 14:00(تواتياإلضطرابات السيكوسوماتية ) 

  17:00 - 15.30 

 F2.8  09:30 - 08:00 (تواتيعلم النفس اإلجرام )

 اإلثنين

 F2.8  11:00 - 09:30(تواتيعلم النفس اإلجرام ) 

 F2.8 12:30 - 11:00 (دشاشال )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ** اإلتص

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

   15:30 - 14:00 

  17:00 - 15.30 

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

 الثالثاء

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

 F2.8  12:30 - 11:00 (بورقبياإلختبارات واملقاييس النفسية )

 F2.8 14:00 - 12:30 ( بهتان) محاضرة: اإلختبارات واملقاييس النفسية

  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 (براهميةاسة حالة )ر د     F2. 13  (شتيوي لغـ

 F2.8 12:30 - 11:00  (حمديلم النفس الصدمة )ع F2.13 (هاملدراسة حالة )

 F2. 13     14:00 - 12:30(حمديعلم النفس الصدمة )

  15:30 - 14:00 

   17:00 - 15.30 

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

 الخميس

   F2. 8(حمديجات النفسية )العال 

 

11:00 - 09:30 

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

   14:00 - 12:30 

   15:30 - 14:00 

   17:00 - 15.30 

/// 

 إمضاء عميد الكلية           إمضاء رئيس القسم

 M2 Clinique التوقيت 2020-2019علم النفس العيادي   2السداس ي الرابع : ماستر

  املقاييس اعيالحجم الس املعامل الرصيد

  Mémoire de fin d’étude املذكرة 18 12 18

  Séminaires ملتقيات 3 2 6

  التربص 3 2 6



 

2020-2019علم النفس املدرس ي   1السداس ي الثالث : ماستر  
 M1 Scol التوقيت

 1فوج 2فوج

  09:30 - 08:00 

 األحد

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

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

 F2.8 14:00 - 12:30 (بورصاصعلم النفس املرض ي للمتمدرس ) F2.13 (مشطرالتدريب على تطبيق االختبارات النفسية )

 F2.8 15:30 - 14:00 (مشطرالتدريب على تطبيق االختبارات النفسية )  F2.13 (بورصاصرس )علم النفس املرض ي للمتمد

  17:00 - 15.30 

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

 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 (بورقبيجمع البيانات ) تتقنيا 

(بورقبيجمع البيانات ) تقنيات  F2.13  15:30 - 14:00 

 
 17:00 - 15.30 

  09:30 - 08:00 

 الثالثاء

  11:00 - 09:30 

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

 F2.12 14:00 - 12:30 (بورصاصالدافعية واملشروع املدرس ي ) F2.13 (هاملصعوبات التعلم األكاديمية )

ـــة ) F2.13 (بورصاصالدافعية واملشروع املدرس ي ) ـــ  F2.12 15:30 - 14:00( شتيوي لغـ

 
  17:00 - 15.30 

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

 األربعاء

 F2.11 11:00 - 09:30 (هاملصعوبات التعلم األكاديمية ) F2.12 (بورصاصعلم النفس االجتماعي املدرس ي )

ـــة ) ـــ  F2.11 12:30 - 11:00 (بورصاصعلم النفس االجتماعي املدرس ي ) F2.12( شتيوي لغـ

 F2.8 14:00 - 12:30 (دشاش**علم النفس األسري )

  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 2020-2019علم النفس العيادي   2السداس ي الرابع : ماستر

  املقاييس الحجم الساعي عاملامل الرصيد

  املذكرة  20 12 18

  ملتقيات 3 2 6

  التربص 3 2 6


