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 األّول  ينلسداسيتدراكية لاإلسرزنامة امتحانات 

 9201 03-14إلى  02-17املمتدة من 
 



 رزنامة امتحانات اإلستدراكية للسداس ي األّول  ماستر 1 علم النفس العيادي

 التاريخ الساعة (SI)مقاييس السداس ي األّول  الحجرة الطور 

M1 Cli 

F2.8 )2019-02-17 11,00-9,30 محاضرة: العالجات النفسية )بودودة 

F2.8 ( إغمينمحاضرة: األطر النظرية املفّسرة لإلضطرابات النفسية) 2019-02-18 11,00-9,30 

F2.8 )2019-02-19 11,00-9,30 محاضرة: علم النفس املرض ي للراشد واملسن )تواتي 

F2.8 ** )2019-02-20 11,00-9,30 سيكولوجية األشخاص في وضعية اإلعاقة )دشاش 

F2.8  2019-02-24 11,00-9,30 (مناعي)يجابي **علم النفس اإل 

F2.8 )2019-02-25 11,00-9,30 محاضرة: علم النفس املرض ي للطفل واملراهق )بودودة 

F2.8 )2019-02-26 11,00-9,30 محاضرة: إحصاء وتحليل املعطيات )مكناس ي 

F2.8 )2019-02-27 11,00-9,30 محاضرة: اإلختبارات واملقاييس النفسية )َبهتان 

 

 

 املدرس يعلم النفس  1رزنامة امتحانات اإلستدراكية للسداس ي األّول ماستر 

 التاريخ الساعة (SI)مقاييس السداس ي األّول  الحجرة الطور 

M1 Scol 

F2.8  )2019-02-17 12,30-11,00  محاضرة: التخلي عن املدرسة وعدم التأهيل )حرقاس 

F2.8 **  2019-02-18 12,30-11,00  ( هاملاملدرس ي )علم النفس البيئي في الوسط 

F2.8 )2019-02-19 12,30-11,00 محاضرة: املقابلة العيادية )براهمية 

F2.8 )2019-02-20 12,30-11,00 محاضرة: الدمج املدرس ي )هامل 

F2.8 ( دشاشمحاضرة: العنف املدرس ي) 2019-02-24 12,30-11,00 

F2.8 ( مكناس ي** اإلتصال البيداغوجي) 2019-02-25 12,30-11,00 

F2.8 )2019-02-26 12,30-11,00 محاضرة: خطوات إنجاز البحث العلمي )مشطر 

F2.8 )2019-02-27 12,30-11,00 محاضرة: صعوبات التعلم النمائية )مشطر 
 

 اإلدارة

 

 

 



 علم النفس العيادي 2رزنامة امتحانات اإلستدراكية للسداس ي األّول ماستر 

لحجرةا الطور   التاريخ الساعة (SI)مقاييس السداس ي األّول  

M2 Cli 

F2.8  :2019-03-03 11,00-9,30 األسرة واالضطرابات النفسية )بودودة(محاضرة 

F2.8  :2019-03-04 11,00-9,30 )هامل( 3األنثروبولوجيا: مقاربة ما بين ثقافية لإلضطرابات النفسيةمحاضرة 

F2.8 2019-03-05 11,00-9,30 رض ي االجتماعي )بن صغير(محاضرة: علم النفس امل 

F2.8  2019-03-06 11,00-9,30 )براهمية(محاضرة: الفحص العيادي 

F2.8 )2019-03-10 11,00-9,30 ** علم النفس الّصحة )بن شعاب 

F2.8 2019-03-11 11,00-9,30 )بن شيخ( 3محاضرة: العالجات النفسية 

F2.8  **2019-03-12 11,00-9,30 اية()بون املقاوالتية 

F2.8 )2019-03-13 11,00-9,30 محاضرة: منهجية البحث في علم النفس العيادي)َبهتان 

 

 

 املدرس يعلم النفس  2رزنامة امتحانات اإلستدراكية للسداس ي األّول ماستر 

 التاريخ الساعة (SI)مقاييس السداس ي األّول  الحجرة الطور 

M2 Scol 

F2.8 ( بوناية** املقاوالتية) 2019-03-03 12,30-11,00 

F2.8  2019-03-04 12,30-11,00 الفحص والحوصلة النفسية في املجال املدرس ي )تواتي(ة: محاضر 

F2.8  :2019-03-05 12,30-11,00 التربية الخاصة )حرقاس(محاضرة 

F2.8 )2019-03-06 12,30-11,00 محاضرة: البيداغوجيا الفارقية )هامل 

F2.8  :2019-03-10 12,30-11,00 إلرشاد النفس ي )بن شيخ(امحاضرة 

F2.8  :2019-03-11 12,30-11,00 بن شيخ(املرافقة املدرسية )محاضرة 

F2.8  )2019-03-12 12,30-11,00    ** بيداغوجية التدخل النفس ي في الوسط التربوي )حرقاس 

F2.8  :2019-03-13 12,30-11,00 إحصاء معمق )مكناس ي(محاضرة 
 

 اإلدارة

 

 


