
 

 1945ماي 8جامعة 

 كلّية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 علم النفسقسم 

 L2السنة الثانية ليسانس 

 علم النفستخصص: 
 السداسي األّول

2016-2017 

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

حد
أل
ا

 

 A9الفزيولوجي / محاضرة )د. حرقاس(  فسنال لمع سا09:30-سا08:00

 سا11:00-سا09:30
 تكنولوجيا اإلتصال

  .F2 : 9( ريشيأ. )
 الفزيولوجي ع. ن.

  F2. 13)د. حرقاس( 
 

 سا12:30-سا11:00
 

  الفزيولوجي ع. ن.
 F2. 10)د. حرقاس( 

 تكنولوجيا اإلتصال

  F2 : 12( ريشيأ. )
 علم النفس النمو

 F2 : 13( أ. بوغازي)

  A9. بن صويلح( منهحيــــة محاضرة )أ  سا14:00-سا12:30

 سا15:30-سا14:00
 علم النفس النمو

 F2.11( أ.بوغازي)
 المعرفي ع. ن.

  F2.12( سريدي. أ)
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2 : 10( ريشيأ.)
 

 سا17:00-سا15:30
  

 علم النفس النمو

  F2 : 12( أ. بوغازي)
 ع. ن. المعرفي

 F2 : 10( سريديأ. )

ن
ني

إلث
ا

 

 A9( حمديأ. المعرفي/  محاضرة )ع. ن.  سا09:30-سا08:00

 سا11:00-سا09:30
 ع. ن. المعرفي

 F2.12( حمديأ.)
 تكنولوجيا اإلتصال

 F2 : 11( ريشي)أ. 
 منهحيـــــة
  F2. 13)أ. بن صويلح( 

 

 سا12:30-سا11:00
 

 نظريات الشخصية
  F2. 12(حمدي)أ. 

 منهجية
 F2. 13)أ. قدور( 

 الفيزيولوجي. ع. ن

 F3 : 4  )د. حرقاس( 

 سا14:00-سا12:30
 

 علم النفس النمو

  F2 : 13)أ. بوغازي( 
 رفيـــع. ن. المع
  F2. 10)أ. قدور( 

 تكنولوجيا اإلتصال

 F2 : 12( اريشي)

 سا15:30-سا14:00
  

 
 علم النفس النمو

 F2 : 11)أ. بوغازي( 
 

 سا17:00-سا15:30
  

 (باخبأ. ) لغــة
F2 : 12    

 منهجيـــة

 F2 : 9)أ. قـدور( 

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 A9نظريات الشخصية محاضرة )د. حرقاس(  سا09:30-سا08:00

 سا11:00-سا09:30
 ع. ن.. الفيزيولوجي

 F2.12)د. حرقاس( 
 منهحيــة

 F2.13)أ. بن صويلح( 
  

 ع. ن. المعرفي

 F3. 2)أ. قدور( 

 قياس نفسي

 F3.1 (مكناسي)أ.

 سا12:30-سا11:00
 F2.12 منهحيـة   

   ح()أ. ين صويل
 قياس نفسي

 F2.11( مكناسي)أ. 
  الفزيولوجي ع. ن.

 F2.13)د. حرقاس( 
 

 سا14:00-سا12:30
 

 ـةــــلغـ

 F2 : 12( خبابأ. )
  

 نظريات الشخصية

 F2 : 13( قدورأ.)

 سا15:30-سا14:00
  

  
 

 لغــة

 F2.12( شرفيأ. )

 سا17:00-سا15:30
    

 

ء
عا

رب
أل
ا

 
 A9( أ.مكناسيم )نظريات التعل سا09:30-سا08:00

 A9ع. ن. النمو / محاضرة )أ. براهمية(  سا11:00-سا09:30

 سا12:30-سا11:00
 

  
  

 

 سا14:00-سا12:30
 

  
 

 (خبابأ. ) لغـة

 F2.13 
  

 سا15:30-سا14:00
 نظريات الشخصية

  F2.11( سريدي)أ. 
 نظريات الشخصية

 F2.12)قدور( 
 قياس نفسي

 F2.13)أ. عريبي( 
 

 سا17:00-اس15:30
( خبابأ. ) ةـــلغـ

F2.10 
   

 نظريات الشخصية

 F2.13)أ. قدور(  

  

 

س
مي

خ
ال

 

 سا09:30-سا08:00
 قياس نفسي

    F2.12)أ. عريبي( 
 

 A9قياس نفسي / محاضرة )أ. عريبي(  سا11:00-سا09:30

 سا12:30-سا11:00
 

 نفسي قياس

  F2.2)أ. عريبي( 
   

 سا14:00-سا12:30
  

 
 

 

 سا15:30-سا14:00
    

 

 سا17:00-سا15:30
    

 

   



 

 1945ماي 8جامعة 

 اإلنسانية واإلجتماعية العلومكلّية 

 علم النفسقسم 

 L3السنة الثالثة ليسانس 

 العيادي علم النفستخصص: 

 السداسي األّول

2016-2017 

 3الفوج  2الفوج  1الفوج  التوقيت اليوم

حد
أل
ا

 

   F2.12( شرفي. أ) لغـــة   سا09:30-سا08:00

     F2.12( شرفيأ.) لغــة سا11:00-سا09:30

 سا12:30-سا11:00
 اختبارات الشخصية

 F2.9هتان( . ب  د)
    

 F3.6( د.بودودةضطرابات اللغــــــــــــــــة )ا  سا14:00-سا12:30

 A.9بهتان( . دة / محاضرة )ــــــــــــــــالشخصي اراتـــــــــــختبإ سا15:30-سا14:00

       سا17:00-سا15:30

ن
ني

إلث
ا

 

 سا09:30-سا08:00
 الحوكمة وأخالقيات المهنة

 F2. 12( لعرابة)أ. 

 اختبارات الشخصية 

. بهتان( د) F2. 10 
 إضطرابات. سيكوسوماتية

 F2. 11( قداشد.)

 سا11:00-سا09:30
 المرضي للراشد ع. ن.

  F2. 10)د. إغمين(  
  

     سا12:30-سا11:00
 اختبارات الشخصية

 F2. 11. بهتان(د)

   سا14:00-سا12:30
 الحوكمة وأخالقيات المهنة 

 F2. 09( لعرابة)أ.  

 سا15:30-سا14:00
 إضطرابات حسية 

 F2. 12 )أ. قدور(
  

  

       سا17:00-سا15:30

ء
ثا

ال
لث
ا

 

 سا09:30-سا08:00
  

 F2. 12( شرفيأ.) لغــــــة

  سا11:00-سا09:30
 ضطرابات سيكوسوماتيةإ

 F2. 10(  قداشد.)
 اضطرابات الشخصية للراشد

 F2.11)د. إغمين( 

 A. 10اضطرابات الشخصية للراشد / محاضــــــــرة )د.إغمين(  سا12:30-سا11:00

 F3. 7علم النفس المرضي للطفل والمراهق / محاضـــرة  )د. إغمين(  سا14:00-سا12:30

 سا15:30-سا14:00
ة حالة )د.براهمية(دراس   

F2 : 11 

 الحوكمة وأخالقيات المهنة
 F2. 9)أ. لعرابة( 

 إضطرابات حسية
 F2. 10)أ. قدور( 

       سا17:00-سا15:30

ء
عا

رب
أل
ا

 

  F3.6إضطرابات حسية و حركية / محاضـــــــــرة )أ. قدور(  سا09:30-سا08:00

   سا11:00-سا09:30
 

  

 سا12:30-سا11:00
 مرضي للطفلع. ن. ال

 F2. 10)د. إغمين( 
 إضطرابات حسية حركية

  F2. 11)أ. قدور(

   سا14:00-سا12:30
 اضطرابات الشخصية للراشد

 F2. 10)د. إغمين( 
  

    A9( د.بودودةأ. إضطرابات سيكوسوماتيــــــــــة / محاضرة ) سا15:30-سا14:00

       سا17:00-سا15:30

س
مي

خ
ال

 

 F3.7دراسة حالة / محاضـــــرة )د. براهمية(  سا09:30-سا08:00

 سا11:00-سا09:30
 

 المرضي للطفل ع. ن.

 F2. 11( قداش. أ)

 دراسة حالة 

 F3 : 8  )د. براهمية(

 سا12:30-سا11:00
 إضطرابات سيكوسوماتية

 F2.11قداش(   .أ)

 (براهمية)د.  دراسة حالة

 F2.10  

     سا14:00-سا12:30
 لطفلالمرضي ل  ع. ن.

 F2. 10( قداش. أ)

       سا15:30-سا14:00

       سا17:00-سا15:30

 



 

  
 1945ماي 8جامعة 

 كلّية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
 علم النفسقسم 

 M1السنة األولى ماستر

 اإلجتماعيتخصص: علم النفس 
 السداسي األّول

2016-2017 

 2الفوج  1الفوج  التوقيت اليوم

حد
أل
ا

 

 F2. 11( الساسيأ.)لغـــــــة   سا09:30-سا08:00

  سا11:00-سا09:30
 للمنظمات اإلجتماعي ع. ن.

 F2. 11)د. بن صغير( 

 F. A9  علم النفس اإلجتماعي / محاضرة )د. بن صغير( سا12:30-سا11:00

   F2. 10( الساسيأ. ) ةـــــــلغ سا14:00-سا12:30

     سا15:30-سا14:00

     سا17:00-سا15:30

ن
ني

إلث
ا

 

   سا09:30-سا08:00

 A10علم النفس اإلجتماعي للمنظمات /محاضرة )د. ين صغير(  سا11:00-سا09:30

 سا12:30-سا11:00
 ع. ن. االجتماعي للمنظمات

  F2. 8)د. ين صغير( 
 ع. ن. البيداغوجي

 F2. 9)د. مشطر( 

 سا14:00-سا12:30
 ع. ن. اإلجتماعي

 F2.11)د. بن صغير(  
  

     سا15:30-سا14:00

     سا17:00-سا15:30

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 F3. 6 علم النفس البيداغوجي / محاضرة )د. مشطر(  سا09:30-سا08:00

   سا11:00-سا09:30
 ع. ن. اإلجتماعي

 F3. 9)د. بن صغير( 

 سا12:30-سا11:00
 ع. ن. البيداغوجي
  F3. 1 )د. مشطر( 

 

 

  F3. 7نفس الصحة / محاضر )د. مشطر( علم ال سا14:00-سا12:30

 A.9منهحيـــــــــة / محاضرة )أ. بن الشيخ(  سا15:30-سا14:00

     سا17:00-سا15:30

ء
عا

رب
أل
ا

 

   سا09:30-سا08:00

     سا11:00-سا09:30

 سا12:30-سا11:00
  ع. ن. اإلجتماعي الصحي

 F2. 9)د. مشطر( 

 ( 7أ. مؤقت )   يـــــــــــالم الـــــــإع

F1 : 5  

 سا14:00-سا12:30
 

 ع. ن. اإلجنماعي الّصحي
 F2. 9)د. مشطر( 

 سا15:30-سا14:00
 ( 7أ. مؤقت ) يـــــــــــــــــالم الـــــــإع

F1 : 5 
 

     سا17:00-سا15:30

س
مي

خ
ال

 

 F2. 11( بوخدنة)أ.  إحصاء F2. 10)أ. بن الشيخ(  منهحيـــــــــة سا09:30-سا08:00

 F2. 13)أ. بن الشيخ(  منهحيـــــــــة F2. 12( بوخدنة)أ.  اءــــــــإحص سا11:00-سا09:30

 A.9( بوخدنةإحصاء / محاضرة )أ.  سا12:30-سا11:00

     سا14:00-سا12:30

   سا15:30-سا14:00

     سا17:00-سا15:30

 



  
 1945ماي 8جامعة 

 يةكلّية العلوم اإلنسانية واإلجتماع

 علم النفسقسم 

 M2السنة الثانية ماستر

 اإلجتماعيتخصص: علم النفس 
 السداسي األّول

2016-2017 

 2الفوج  1الفوج  التوقيت اليوم

حد
أل
ا

 

 F3 :7( د. بن صغيرالمرضي محاضرة ) اإلجتماععلم  سا09:30-سا08:00

 A9( مكناسيتقنيات جمع البيانات / محاضرة )أ.  سا11:00-سا09:30

 سا12:30-سا11:00
 تقنيات جمع البيانات

 F2. 11( مكناسي)أ. 
  

 سا14:00-سا12:30
 االجتماعي المرضي  .ع 

 F2 :12( أ. سريدي) 
  

 سا15:30-سا14:00
 صراع و وساطة

  F3. 1( د.بودودة)
 

     سا17:00-سا15:30

ن
ني

إلث
ا

 

 سا09:30-سا08:00
 

 

 سا11:00-سا09:30
 

  

   سا12:30-سا11:00
 صراع و وساطة

 F2. 10( د.بودودة)

 A9( د. بودودةصراع و وساطة / محاضرة ) سا14:00-سا12:30
 سا15:30-سا14:00

  
 سا17:00-سا15:30

  

ء
ثا

ال
لث
ا

 

 سا09:30-سا08:00
 

 تقنيات جمع البيانات
 F2.13 (مكناسي)أ. 

 A9 (  بوخدنةتحليل كمي / محاضرة )أ.  سا11:00-سا09:30

 F2. 9( بوخدنة)أ.   تحليل كمي سا12:30-سا11:00
 االجتماعي المرضي  ع. 

 F2 :10( أ. سريدي)

 F3.6 )د. براهمية(  علم النفس اإلجتماعي المعرفي محاضرة سا14:00-سا12:30

 F2 :13( أ. الساسية )ـــلغ سا15:30-سا14:00
 تحليل كمي

 F2.9( بوخدنة)أ. 

 سا17:00-سا15:30
 إرشاد و توحيه

  F2. 13ن شيخ( )أ. ب
  

ء
عا

رب
أل
ا

 
 سا09:30-سا08:00

 
 إرشاد و توحيه

 F2. 10)أ. بن شيخ( 

 F3. 6يه / محاضرة )أ. بن شيخ( جإرشاد و تو سا11:00-سا09:30

 سا12:30-سا11:00
  علم النفس اإلجتماعي المعرفي

F2.12)أ. حمدي(  

   سا14:00-سا12:30
F1 :  ( ع) يــــــــالم الـــــــإع  

 5  

  سا15:30-سا14:00
 علم النفس اإلجتماعي المعرفي 

F2.9)أ. حمدي( 

     سا17:00-سا15:30

س
مي

خ
ال

 

 سا09:30-سا08:00
 ( ع) الم اليـــإع 

F1 : 5 
 F2 :13( أ. الساسية )ـــــــلغ 

     سا11:00-سا09:30

     سا12:30-سا11:00

     سا14:00-سا12:30

     سا15:30-سا14:00

     سا17:00-سا15:30

 


