
 

 5491ماي 8جامعة 

 كلّية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 علم النفسقسم 

 L2السنة الثانية ليسانس 

 علم النفستخصص: 
 الثانيالسداسي 

6152-6152 

 1الفوج  9الفوج  3الفوج  6الفوج  5الفوج  التوقيت اليوم

حد
أل
ا

 

 سا14:31-سا18:11
 

 
 ع. ن. المدرسي

 F2. 11)د. حرقاس(  
 منهجية

 F2.12(ن شيخب)أ. 
 

 A9المدرسي / محاضرة )د. حرقاس(  فسنال لمع سا00:00-سا03:90

 سا56:31-سا55:11
 علم النفس المرضي

 F2.9(هاملأ. )

 ع. ن. عمل وتنظيم 

 F2.10( أ.مكناسي)

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2 : 11( قدور)أ. 
  المدرسي ع. ن.

 F2.12)د. حرقاس( 
 بناء االختبارات

 F2 : 13(د.براهمية.)

 سا00:00-سا03:90
 تكنولوجيا اإلتصال

 .F2 : 13 (قدور)أ. 
    

 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2 : 12(  أ.مكناسي)

 سا51:31-سا59:11
 

 
 

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2 : 12( قدور)أ. 
 

   سا00:00-سا03:90
   

 

ن
ني

إلث
ا

 

 A9( مكناسي. أع. ن. عمل وتنظيم/ محاضرة ) سا14:31-سا18:11

 سا00:00-سا03:90
 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.9( أ.مكناسي)
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2 : 10( قدور)أ. 
 

 ع. ن. النمو
 F2. 11 (أ. بودودة)

 ع. ن. المدرسي

 F2. 13( د.حرقاس.)

 سا56:31-سا55:11
 ع. ن. المدرسي

 F2. 9)د. حرقاس( 
 علم النفس المرضي

 F2. 10(هاملأ. )
 ع. ن. النمو

 F2.11 (بودودةأ. ) 
  

 سا00:00-سا03:90
 

 ـةــــــلغـ

   F2 : 12 (أ. خباب)
 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2. 11( أ.مكناسي)
 علم النفس المرضي

 F2.10(  د .بهتان )
 تكنولوجيا اإلتصال

 F3 : 6 (قدور)أ. 

 سا51:31-سا59:11
  

  
 

 علم النفس المرضي

 F2  :12 ().د. بهتان

 سا00:00-سا03:90
  

 
 

 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 A9 (د. بهتان) علم النفس المرضي محاضرة سا14:31-سا18:11

   F3.7 (خباب) لغـة سا00:00-سا03:90
 ع. ن. المدرسي

 F2.10)د.حرقاس( 
 بناء االختبارات  

 F2.11 (د.براهمية)
 ع. ن. عمل وتنظيم

 F2.12( أ.مكناسي)
 ع. ن. النمو

 F2 : 13( أ. بودودة)

 سا56:31-سا55:11
 F2.9 منهجية

  (صويلحأ.بن )  

 ع. ن. النمو

 F2.10 (أ. بودودة) 

 علم النفس المرضي

  F2.11(هاملأ. )  
 لغــة

 F2.13 (خباب)

  A9( بن صويلحة محاضرة )أ. يجمنه سا00:00-سا03:90

  سا51:31-سا59:11
   

 منهجية
 F2.12(بن شيخ)أ. 

 سا00:00-سا03:90
  

 منهجية

  F2.12 بن شيخ(.)أ. 
 

ء
عا

رب
أل
ا

 

 سا14:31-سا18:11
 ع. ن. النمو

 F2.10( بودودة)أ.
 (بن صويلحأ. ) منهجية 

F2 : 11 
    

 A9( بودودة/ محاضرة )أ. والفروقات الفردية ع. ن. النمو سا00:00-سا03:90

 A10 علم النفس االجتماعي محاضرة )د العافري(  سا56:31-سا55:11

   سا00:00-سا03:90
 (خبابلغــة )

F2.13  
 

 اس51:31-سا59:11
 بناء االختبارات

  F2.10( أ.عريبي)
  F2.11(خباب) لغـة    

 سا00:00-سا03:90
 

   
 

 

س
مي

خ
ال

 

 سا14:31-سا18:11
 

  
 

 بناء االختبارات

 F2.12)أ. عريبي( 
 

 A9بناء االختبارات / محاضرة )أ. عريبي(  سا00:00-سا03:90

 سا56:31-سا55:11
 

 بناء االختبارات
  F2.10( أ.عريبي)

  

 سا00:00-سا03:90
  

 
 

 

 سا51:31-سا59:11
    

 

 سا00:00-سا03:90
    

 

   



 

 5491ماي 8جامعة 

اإلنسانية  العلومكلّية 

 واإلجتماعية

 علم النفسقسم 

 L3السنة الثالثة ليسانس 

 العيادي علم النفستخصص: 

 الثانيالسداسي 

6152-6152 

اليو

 م
 3الفوج  6الفوج  5الفوج  التوقيت

أل
ا

حد
 

 سا14:31-سا18:11
 

    

 سا00:00-سا03:90
 تقنيات التشخيص

 F3.6 (د. إغمين) 
  اإلنسانيالعالج ذو المنحى 

 F2.10 (د.براهمية )
 عالجات سلوكية ومعرفية

  F2.12 (بن شيخ. )أ

  A9 تقنيات التشخيص )د إغمين( سا56:31-سا55:11

  A9 (أ.بوتفنوشات) التحليليالعالج  سا00:00-سا03:90

 سا51:31-سا59:11
 عالجات سلوكية ومعرفية

F2.01 (بن شيخ .أ)  
 

 التحليليالعالج 

 F2.13 أ.بوتفنوشات)

      سا00:00-سا03:90
 

ن
ني

إلث
ا

 

  F2.8 (شيخ بن عالجات سلوكية ومعرفية )أ. سا14:31-سا18:11

 F2.12 (أ.بوتفنوشات) التحليليالعالج  سا00:00-سا03:90
 عالجات سلوكية ومعرفية

    F2.11(.بن شيخ أ)

 تقنيات التشخيص

  F2.10 غمين(إ. )د

 سا56:31-سا55:11
 

F2.13 (تقنيات التشخيص )د إغمين   F2.8لغــــة )غلوم(   

 A9( د.براهمية العالج ذو المنحى اإلنساني ) سا00:00-سا03:90

 F2.11)غلوم(  لغــة سا51:31-سا59:11
  

       سا00:00-سا03:90

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 سا14:31-سا18:11
 العالج ذو المنحى االنساني

  F2 : 9 )د.براهمية(

 )غلوم( لغــــــــة 
  F2.10 .أ)

 محاضرة A9قدور(  .مخاطر المخدرات )أ سا00:00-سا03:90

  A9 محاضرة غمين(إدوية )د س األعلم النف سا56:31-سا55:11

  سا00:00-سا03:90
 يالتحليلالعالج 

 F2.11 بوتفنوشات()أ.

 العالج ذو المنحى االنساني

 F2.10 )د.براهمية(

   سا51:31-سا59:11
  

       سا00:00-سا03:90

ء
عا

رب
أل
ا

 

 سا14:31-سا18:11
 

  

 سا00:00-سا03:90
   

 سا56:31-سا55:11
   

 سا00:00-سا03:90
   

        سا51:31-سا59:11

       سا00:00-سا03:90

ال
س

مي
خ

 

     سا14:31-سا18:11

 سا00:00-سا03:90
   

 سا56:31-سا55:11
 

 
 

 سا00:00-سا03:90
   

       سا51:31-سا59:11

       سا00:00-سا03:90

 



 

  
 5491ماي 8جامعة 

 كلّية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
 علم النفسقسم 

 M1السنة األولى ماستر

 اإلجتماعيتخصص: علم النفس 
 الثانيسداسي ال

6152-6152 

 6الفوج  5الفوج  التوقيت اليوم

حد
أل
ا

 

 سا14:31-سا18:11
 يـــالم الــــإع

  F1: 5( د سوسي) 

 سا00:00-سا03:90
 الثقافيع. ن. اإلجتماعي 

 F2. 11 ( هامل)أ. 

 ديناميكية الجماعة
 F2. 13)د. بن صغير( 

 F3.6   )د. بن صغير( قياس اجتماعي سا56:31-سا55:11

 سا00:00-سا03:90
 فرنسيةلغـــــــة 

 F2. 10( غلوم) 
   

(غلوم) فرنسية لغـــــــة F2. 10   سا51:31-سا59:11  

      سا00:00-سا03:90

ن
ني

إلث
ا

 

 F2. 10 (العافري/ محاضرة )د. علم النفس االجتماعي التطبيقي سا14:31-سا18:11
 A9ن صغير( )د. ي ديناميكية الجماعة سا00:00-سا03:90
 F2. 5 (بن صغير.د)قياس اجتماعي   سا56:31-سا55:11

 

 سا00:00-سا03:90
 

 ثقافيع. ن. اإلجنماعي ال 

 F2. 9 (هامل)أ. 

   سا51:31-سا59:11

     سا00:00-سا03:90

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 سا14:31-سا18:11
 ديناميكية الجماعة

 F2.11 ( العافريأ. )
 ( د. سوسي)إعـــــــالم الـــــــــــي 

F1 : 5 

 سا00:00-سا03:90
 علم النفس االجتماعي لالتصال 

( أ.بوتفنوشات)  F2. 4 
 قياس اجتماعي

 F2. 5د. بن صغير( ) 

 سا56:31-سا55:11
 قياس نفسي

  F2. 8 )د. مشطر( 

 علم النفس االجتماعي لالتصال

 F3. 7( أ.بوتفنوشات) 

  F3.6( هامل)أ. افي اإلجتماعي الثق علم النفس سا00:00-سا03:90
    سا51:31-سا59:11

     سا00:00-سا03:90

ء
عا

رب
أل
ا

 
 سا14:31-سا18:11

 علم النفس االجتماعي التطبيقي

  F2. 12 )د. العافري( 

  سا00:00-سا03:90
  علم النفس االجتماعي التطبيقي

 F2. 13 )د. العافري(

 F2.13 (بودودةد. ) علم النفس االجتماعي لالتصال سا56:31-سا55:11

 سا00:00-سا03:90
 

 F2. 12د. مشطر( ) قياس نفسي

 F2. 13/ محاضرة )د. مشطر(  قياس نفسي سا51:31-سا59:11
     سا00:00-سا03:90

س
مي

خ
ال

 

 سا14:31-سا18:11
 

 

   سا00:00-سا03:90

 سا56:31-سا55:11
 

  

     سا00:00-سا03:90

   سا51:31-سا59:11

     سا00:00-اس03:90

 


