
11/10/2018  

1 
 

* 
 

2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
    عموم التربية  :تخصص  السنة الثالثة    : األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
اإلحصاء التطبيقي    

 11ب  (محاضرة)
 سالمي  /أ

 جعالة /أ إدارة الصف  
    11ب  (تطبيق)

 عتروس /أ إدارة الصف 
    11ب  (محاضرة)

 األحد

 مرداسي /التقويم التربوي أ         
   11ب  (تطبيق )

 مرداسي /التقويم التربوي أ
   11ب  (محاضرة)

 

 االثنين

التشريع المدرسي  
 سواكر/أ
  11ب    (محاضرة)

 

رحيم /تكنولوجية التربية أ  
  11ب  (محاضرة)

 

 عزوز /نظريات التعمم  أ   
  11ب (تطبيق )

 عزوز /نظريات التعمم  أ
  11ب  (محاضرة)
 

 

 الثالثاء

 لغة أجنبية  
 11أ هبيتة      ب 

 العموي /منهجية أ 
 11ب  (تطبيق)

 العموي /منهجية أ
  11ب  (محاضرة)

  
 

  

 األربعاء

 عمم النفس لمطفل والمراهق  
11ب  (تطبيق)خرفوشي /أ  

 عمم النفس لمطفل والمراهق 
ب  (محاضرة)خرفوشي /أ

11 

الحوكمة وأخالقيات المهنة 
 4م  (محاضرة)حماني/أ

 

   
 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   عموم التربية  :تخصص  السنة األولى ماستير  : المستوىاألول لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
المحددات المحيطية 

  مراد /لمفعل التربوي أ
11ب   (تطبيق)  

المحددات المحيطية 
 مراد /لمفعل التربوي أ

 11ب  (محاضرة)

الدافعية والتعمم والمشروع   
 عتيق /الشخصي أ

   11ب  (تطبيق)

الدافعية والتعمم والمشروع 
 عتيق / أالشخصي

   15ب  (محاضرة )

  
 

 

 األحد

منهجية البحث في ع ن     
التربوي  

صادق   ب /أ(تطبيق)
11  

منهجية البحث في ع ن   
 بومنقار /التربوي   أ

  12ب  (محاضرة)

 االثنين  

 خالصي /االتصال أ   
   13ب  (محاضرة)

نظم التعميم و  التكوين  
 خرفوشي /أ
  12ب (محاضرة)

نظم التعميم و التكوين    
 خرفوشي /أ
  12ب (تطبيق)

 

 الثالثاء

العمميات المعرفية في      
 بوضرسة المواقف التربوية  

  12ب  (محاضرة)

العمميات المعرفية في المواقف 
 التربوية  بوضرسة 

   12ب  (تطبيق)
  

 األربعاء

القياس النفسي والتربوي      
 بولهواش

  12ب  (تطبيق)

القياس النفسي والتربوي 
 بولهواش

   10ب  (محاضرة)

 فرنان /  لغة انجميزية أ
 15ج 
 

  التسيير في التربية رحيم 
  14ب   (محاضرة)

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   عموم التربية  :تخصص      2ماستير : األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
االنحرافات السموكية لدى    

الطفل والمراهق  
ب  (محاضرة)فنطازي /أ

12   

 تكنولوجيا التربية والتعميم
   12ب  (تطبيق)عبيد /أ

 تكنولوجيا التربية والتعميم
  12ب  (محاضرة)عبيد /أ

 األحد

 عزوز /المرافقة التربوية أ 
   12ب  (تطبيق)

 عزوز /المرافقة التربوية أ
  12ب  (محاضرة)

دراسة نقدية لمرسائل 
 عتروس /الجامعية  أ

    12ب  (محاضرة)

      
 

 االثنين

 منهجية كتابة المذكرة     
 12ب  (تطبيق)عتيق /أ

 

 منهجية كتابة المذكرة   
   12ب  (محاضرة)عتيق /أ

 

  
 

 
 

 الثالثاء

 تقويم الوضعيات التربوية 
 12ب  (تطبيق)سواكر/أ

 تقويم الوضعيات التربوية
  12ب  (محاضرة)سواكر/أ

   
 

  

 األربعاء

المقاوالتية  مقياس  
 11مشترك م 

فرنان / لغة انجميزية أ 
  12ب

 
 

ن التربوي لذوي .ع
االحتياجات الخاصة 

    12ب  (تطبيق)بوضرسة /أ

ن التربوي لذوي االحتياجات  .ع
 (محاضرة)بوضرسة /الخاصة أ

    12ب 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   عمم النفس العيادي:تخصص   01الثالثة ف  : المستوىاألول لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
ن المرضي لمطفل و .ع  

 (تطبيق)زيتوني/أ المراهق 
  13ب

اختبارات الشخصية 
 14ب  (تطبيق)خميفي /أ

 

ن المرضي لمطفل و .ع
 (محاضرة)زيتوني /أ المراهق 

 4م

اختبارات الشخصية 
 خميفي /أ
   04م  (محاضرة)

 

 األحد

اضطرابات الشخصية عند   
عمروسي /الراشد أ

    16ب  (تطبيق)

اضطرابات الشخصية عند 
سناني /الراشد أ

  04م  (محاضرة)

مراح /اضطرابات السموك أ
    14ب  (تطبيق)

عمم النفس الصدمي وعمم 
خريبوط /الضحايا  أ

 04م  (محاضرة)

 االثنين

 مراح/اضطرابات السموك أ  
 04م  (محاضرة)

 

االضطرابات الحسية الحركية 
 (تطبيق)لشطر/و األدائية أ

     15ب 

  
 

 

 الثالثاء

بن زديرة /دراسة حالة أ   
13ب  (تطبيق)  

ع ن العيادي و دراسة حالة 
 4م  (محاضرة)بن زديرة /أ

االضطرابات الحسية الحركية  
م  (محاضرة)لشطر/و األدائية أ

4  
  

 األربعاء

 لغة  
 4م

الحوكمة وأخالقيات  
حماني /المهنة أ

   4م  (محاضرة)

   
 

 الخميس

 رئيس القسم
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   عمم النفس العيادي:تخصص   02الثالثة ف : األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
اختبارات الشخصية   

 14ب  (تطبيق)خميفي /أ

ن المرضي لمطفل و .ع
 (تطبيق)زيتوني/أ المراهق 

 13ب
 

ن المرضي لمطفل و .ع
 (محاضرة)زيتوني /أ المراهق 

   4م

اختبارات الشخصية 
 خميفي /أ
   04م  (محاضرة)

 

 األحد

اضطرابات الشخصية عند     
سناني /الراشد أ

   04م  (محاضرة)

اضطرابات الشخصية عند  
 (تطبيق)عمروسي /الراشد أ

      13ب 

عمم النفس الصدمي وعمم  
خريبوط /الضحايا  أ

 04م  (محاضرة)

 

 االثنين

اضطرابات السموك  
    14ب  (تطبيق)مراح /أ

اضطرابات السموك 
 مراح/أ
 04م  (محاضرة)

 

االضطرابات الحسية الحركية    
ب  (تطبيق)لشطر/و األدائية أ

15      

 
 

 

 الثالثاء

ع ن العيادي دراسة حالة     
 4م  (محاضرة)بن زديرة /أ

بن زديرة /دراسة حالة أ
 13ب  (تطبيق)

االضطرابات الحسية الحركية 
م  (محاضرة)لشطر/و األدائية أ

4    

 األربعاء

 لغة  
   4م

الحوكمة وأخالقيات المهنة  
    4م  (محاضرة)حماني /أ

   
 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   عمم النفس العيادي:تخصص   03الثالثة ف : األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
    

 

ن المرضي لمطفل و .ع
 (محاضرة)زيتوني /أ المراهق 

   4م

 خميفي /اختبارات الشخصية أ 
   04م  (محاضرة)

 

 األحد

اضطرابات الشخصية     
سناني /عند الراشد أ

   04م  (محاضرة)

عمم النفس الصدمي وعمم     
خريبوط /الضحايا  أ

04م  (محاضرة)  
 

 االثنين

اضطرابات الشخصية  
عمروسي /عند الراشد أ

   13ب  (تطبيق)

اضطرابات السموك 
 مراح/أ
   04م  (محاضرة)

اضطرابات السموك  
     11ب  (تطبيق)مراح /أ

ن المرضي لمطفل و .ع
 (تطبيق)زيتوني/أ المراهق 

 13ب

 
 

 

 الثالثاء

اختبارات الشخصية   
  14ب  (تطبيق)خميفي /أ

ع ن العيادي دراسة حالة 
 4م  (محاضرة)بن زديرة /أ

االضطرابات الحسية الحركية 
ب  (تطبيق)لشطر/و األدائية أ

14     

االضطرابات الحسية الحركية 
م  (محاضرة)لشطر/و األدائية أ

4   

 األربعاء

 لغة  
 4م

           

الحوكمة وأخالقيات  
حماني /المهنة أ

  4م  (محاضرة)
 

بن زديرة /دراسة حالة أ
 13ب  (تطبيق)

  
 

 الخميس

 رئيس القسم
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
عمم النفس العيادي: تخصص -01ف-األولى ماستير : المستوى األوللمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

  

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
إحصاء و تحميل   

مركب /المعطيات أ
 4م  (محاضرة)

ع ن المرضي لمراشد 
بوجريو /والمسن أ

  4م (محاضرة)
 

ع ن المرضي لمراشد   
 (تطبيق)بوجريو /والمسن أ

     13ب 

 األحد

ع ن المرضي لمطفل    
عباسي /والمراهق أ

   4م  (محاضرة)

األطر النظرية المفسرة 
لالضطرابات النفسية 

ب  (تطبيق)عمروسي /أ
13 

إحصاء و تحميل  
 (تطبيق)مركب /المعطيات أ

   15ب 

 االثنين 

بن /  أ1عالجات نفسية  
14ب  (تطبيق)إسماعيل  

 

األطر النظرية المفسرة 
لالضطرابات النفسية 

 عمروسي/أ
  4م  (محاضرة)

بن / أ1عالجات نفسية 
   4م (محاضرة)إسماعيل 

 الثالثاء

 لغة  
   أ العموي4م 

سيكولوجية األشخاص في 
وضعية إعاقة 

  4م  (محاضرة)بوشريط/أ

االختبارات والمقاييس  
  (محاضرة)دهان / أ1النفسية

  4م 

 1االختبارات النفسية 
   13ب (تطبيق)خميفي /أ

 األربعاء

11المقاوالتية م      
 

 

عمم النفس المرضي لمطفل و 
 / 14ب(تطبيق)المراهق 

 جهاد/أ

عبيد /ع ن االيجابي أ
   4م  (محاضرة)

 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
عمم النفس العيادي: تخصص -02ف-األولى ماستير :المستوىاألول لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

   

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
إحصاء و تحميل   

مركب /المعطيات أ
  4م   (محاضرة)

ع ن المرضي لمراشد 
بوجريو /والمسن أ

  4م (محاضرة)
 

ع ن المرضي لمراشد 
 (تطبيق)بوجريو /والمسن أ

    13ب 

  
 

 

 األحد

ع ن المرضي لمطفل    
عباسي /والمراهق أ

   4م  (محاضرة)

إحصاء و تحميل المعطيات 
15ب  (تطبيق)مركب /أ

   

 االثنين     

األطر النظرية المفسرة   
لالضطرابات النفسية 

 عمروسي/ا
  13ب  (تطبيق) 

األطر النظرية المفسرة 
لالضطرابات النفسية 

 عمروسي/أ
  4م  (محاضرة)

بن / أ1عالجات نفسية
14ب  (تطبيق)إسماعيل  

بن / أ1عالجات نفسية 
   4م (محاضرة)إسماعيل 

 الثالثاء

 4لغة      م 
 أ العموي

 

سيكولوجية األشخاص في 
بوشريط /وضعية إعاقة أ

    4م  (محاضرة)

االختبارات و المقاييس 
خميفي / أ1النفسية 

    13ب (تطبيق)

االختبارات والمقاييس 
  (محاضرة)دهان / أ1النفسية

  4م 

 
 

  

 األربعاء

11المقاوالتية م    
 

عمم النفس المرضي لمطفل و  
/ المراهق 

   14ب(تطبيق)براهمية/أ

عبيد /ع ن االيجابي أ 
   4م  (محاضرة)

 

 الخميس

 رئيس القسم 



11/10/2018  

9 
 

 
 

2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
 عمم النفس العيادي :تخصص -01ف –الثانية ماستير : المستوىاألول لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
سناني / أ3عالجات نفسية 

 4م (محاضرة)

منهجية البحث في ع ن  
 بوجريو /العيادي  أ

  15ب  (تطبيق)

     
 

 

 األحد

ع ن المرضي االجتماعي  
4م  (محاضرة)عبيد /أ

   

مقاربة بين ثقافية :انتروبولوجيا 

عباسي / ألالضطرابات النفسية 
   14ب  (تطبيق)

مراح / أ3عالجات نفسية      
  14ب  (تطبيق)

 

 االثنين

مقاربة بين ثقافية :انتروبولوجيا 

عباسي / ألالضطرابات النفسية 
  4م  (محاضرة)

 
 

منهجية البحث في ع ن 
 زيتوني/العيادي  أ

 11م  (محاضرة)

  عاشوري/ع ن الصحة أ
4م  (محاضرة)  

 
 

 
 

 الثالثاء

 ع ن المرض االجتماعي 4لغة م  
 (تطبيق)بن اسماعيل /أ
 15ب

 حماني /الفحص العيادي أ
 15ب  (تطبيق)

  
 

  

 األربعاء

بن /الفحص العيادي أ  
 4م  (محاضرة)زديرة 

 
 

 

األسرة واالضطرابات 
بوشريط /النفسية أ

 (محاضرة)
 4م 

األسرة واالضطرابات 
بوشريط /النفسية أ

   13ب  (تطبيق)
 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
عمم النفس العيادي:تخصص -02ف –الثانية ماستير: األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

  

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
سناني /عالجات نفسية أ 4لغة م 

 4م (محاضرة)

منهجية البحث في ع ن 
 بوجريو /العيادي  أ

  15ب  (تطبيق)

 
 

    
 

 

 األحد

ع ن المرضي االجتماعي  
4م  (محاضرة)عبيد /أ

   

مراح /عالجات نفسية أ
  14ب  (تطبيق)

 

        

 
 

 االثنين

مقاربة بين ثقافية :انتروبولوجيا 

عباسي / ألالضطرابات النفسية 
  4م  (محاضرة)

مقاربة بين ثقافية :انتروبولوجيا

عباسي / ألالضطرابات النفسية 
  15ب  (تطبيق)

منهجية البحث في ع ن 
 زيتوني/العيادي  أ

   11م  (محاضرة)

  عاشوري/ع ن الصحة أ
   4م  (محاضرة)

 
 

 

 الثالثاء

 ع ن المرض االجتماعي 
 (تطبيق)بن اسماعيل /أ
 15ب

الفحص العيادي  
 حماني /أ

17أ  (تطبيق)  
 

األسرة واالضطرابات 
بوشريط /النفسية أ

 14ب  (تطبيق)

  
 

  

 األربعاء

بن /الفحص العيادي أ  
4م  (محاضرة)زديرة   

 
 

 

األسرة واالضطرابات 
بوشريط /النفسية أ

 (محاضرة)
 4م 

  
 

 الخميس

 رئيس القسم 



11/10/2018  

11 
 

 
 

2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
  أرطوفونيا: التخصص- 01ف–السنة الثانية :األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
    

 

تشريح و فزيولوجية 
 (تطبيق)خالد /ت أ.ص.ج
 17ب

 بوعالق /الصوتيات أ
  16ب  (تطبيق)

 

 األحد

هميسي /لسانيات أ
10ب (تطبيق)  

هميسي /المسانيات أ
  03م  (محاضرة)

تشريح و فزيولوجية ج ع    
    16ب  (تطبيق)رحال/أ

تشريح و فزيولوجية ج ع 
    03م  (محاضرة)رحال/أ

 االثنين

11لغة م  االتصال و التواصل   
ب      (تطبيق)ماروك /أ

16     

     
 

 الثالثاء

االتصال و التواصل  
  03م (محاضرة)طاهري /أ

تشريح و فزيولوجية   
قبايمي /ت أ.ص.ج
  03م  (محاضرة)

 (محاضرة)فني /الصوتيات أ 
  03م 

  

 األربعاء

منهجية البحث    
3م  (محاضرة)جديد.أ  

جديد .منهجية البحث   أ
 16ب  (تطبيق)

القياس النفسي وبناء 
كماري /االختبارات أ

   03م  (محاضرة)

االختبارات السيكوميترية 
كماري /أ (تطبيق)

15ب   

 الخميس 

 رئيس القسم 

 

 



11/10/2018  
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   أرطوفونيا: التخصص- 02ف–السنة الثانية : األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
هميسي /لسانيات أ  

17ب  (تطبيق)  
تشريح و فزيولوجية 

خالد /ت أ.ص.ج
  17ب (تطبيق)

 بوعالق /الصوتيات أ 
  16ب  (تطبيق)

  
 

 األحد

هميسي /المسانيات أ 
   03م  (محاضرة)

تشريح و فزيولوجية ج   
    16ب  (تطبيق)رحال/ع أ

تشريح و فزيولوجية ج ع     
    03م  (محاضرة)رحال/أ

 

 االثنين

11لغة م   االتصال و التواصل  
ب    (تطبيق)ماروك /أ

16 
 

 
 

     
 

 الثالثاء

االتصال و التواصل  
 03م (محاضرة)طاهري /أ

تشريح و فزيولوجية   
قبايمي /ت أ.ص.ج
  03م  (محاضرة)

 (محاضرة)فني /الصوتيات أ 
  03م 

  

 األربعاء

منهجية البحث   
ب  (تطبيق)جديد .أ

16 

منهجية البحث   
  3م (محاضرة)جديد.أ

االختبارات السيكوميترية 
   15ب  (تطبيق)كماري /أ

القياس النفسي وبناء 
كماري /االختبارات أ

   03م  (محاضرة)

   
 

 الخميس

 رئيس القسم

 



11/10/2018  
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
 أرطوفونيا  :تخصص-  01ف-السنة الثالثة:األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
أساليب الفحص و    

قاضي /التشخيص أ
  16ب  (تطبيق)

 11لغة م    
 أ ماروك

 األحد

اضطرابات المغة الشفوية    
 17ب  (تطبيق)جديد /أ

أساليب الفحص و 
قاضي /التشخيص أ

  03م  (محاضرة)

سناني /االسترخاء أ
    03م  (محاضرة)

عادة  اضطرابات الصوت وا 
ب  (تطبيق)خالد /التأهيل أ

17   

 االثنين

سواكر /صعوبات التعمم أ  
 11م  (محاضرة)

 

صعوبات التعمم    
   16ب (تطبيق)ماروك/أ

 
 

 الثالثاء

الحبسة وأساليب التكفل   
م  (محاضرة)قاسمي /أ

03  

الحبسة وأساليب التكفل 
ب  (تطبيق)قاسمي /أ

16 

عادة  اضطرابات الصوت وا 
 (محاضرة)قبايمي  /أالتأهيل 

  03م 

 
 

  

 األربعاء

اضطرابات المغة الشفوية   
عوايجية / أوأساليب التكفل

  03م  (محاضرة)

الحوكمة وأخالقيات المهنة 
   04م  (محاضرة)حماني /أ

 

اإلعاقة السمعية و أساليب 
  16ب  (تطبيق)فني /التكفل أ

اإلعاقة السمعية و أساليب 
03م (محاضرة)فني /التكفل أ

   
 

 الخميس

 رئيس القسم 



11/10/2018  
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
 أرطوفونيا  :تخصص-  02ف-السنة الثالثة:األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
أساليب الفحص و   

قاضي /التشخيص أ
 16ب  (تطبيق)

 
 

 11لغة م   
 أ ماروك

 األحد

اضطرابات المغة الشفوية  
  17ب  (تطبيق)جديد /أ

اضطرابات الصوت 
عادة التأهيل أ خالد /وا 

   15ب  (تطبيق)

أساليب الفحص و 
قاضي /التشخيص أ

   03م  (محاضرة)

سناني /االسترخاء أ   
    03م  (محاضرة)

  

 
 

 االثنين

اإلعاقة السمعية و  
بوعالق /أساليب التكفل أ

 15ب  (تطبيق)

سواكر /صعوبات التعمم أ
 11م  (محاضرة)

 

صعوبات التعمم   
 16ب (تطبيق)ماروك /أ

  
 

 الثالثاء

الحبسة وأساليب التكفل  
 16ب  (تطبيق)قاسمي /أ

الحبسة وأساليب التكفل 
م  (محاضرة)قاسمي /أ

03    

عادة   اضطرابات الصوت وا 
قاسمي /التأهيل أ

 03م  (محاضرة)

 
 

 األربعاء

اضطرابات المغة الشفوية   
وأساليب التكفل 

م   (محاضرة)عوايجية /أ
03 

الحوكمة وأخالقيات 
حماني /المهنة أ

   04م  (محاضرة)

اإلعاقة السمعية و أساليب  
م (محاضرة)فني /التكفل أ

03   

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   أرطوفونيا :تخصص-  03ف-السنة الثالثة: األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
أساليب الفحص و  

قاضي /التشخيص أ
  16ب  (تطبيق)

  
 

 11لغة م   
 أ ماروك

 األحد

اضطرابات المغة 
جديد /الشفوية أ

17ب  (تطبيق)  

اضطرابات الصوت 
عادة التأهيل أ خالد /وا 

    15ب  (تطبيق)

أساليب الفحص و  
قاضي /التشخيص أ

    03م  (محاضرة)

سناني /االسترخاء أ 
     03م  (محاضرة)

  

 
 
 

 االثنين

اإلعاقة السمعية و 
أساليب التكفل 

ب  (تطبيق)بوعالق /أ
15 

الحبسة وأساليب التكفل 
 17ب  (تطبيق)قاسمي /أ

سواكر /صعوبات التعمم أ
 11م  (محاضرة)

 

     
 

 

 الثالثاء

الحبسة وأساليب التكفل    
م  (محاضرة)قاسمي /أ

03  

عادة   اضطرابات الصوت وا 
قاسمي /التأهيل أ

 03م  (محاضرة)

سواكر /صعوبات التعمم أ
  10ب (تطبيق)

  

 األربعاء

اضطرابات المغة الشفوية   
م   (محاضرة)عوايجية /أ

03   

الحوكمة وأخالقيات 
حماني /المهنة أ

  04م  (محاضرة)

اإلعاقة السمعية و أساليب  
م (محاضرة)فني /التكفل أ

03   
 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
    أرطوفونيا: تخصص  -01ف-األولى ماستير: األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
النمو ح ح 

م  (محاضرة)ماروك/أ
11 

منهجية البحث في 
الدراسات المغوية 

 17ب  (تطبيق)بوزبيد /أ

  
 

    
 

 

 األحد

منهجية البحث في 
الدراسات المغوية 

3م (محاضرة)بوزبيد /أ  

هميسي /أمراض الصوت أ  
 03م (محاضرة)

أمراض الصوت 
ب  (تطبيق)هميسي /أ

17  

النظرية الخميمية الحديثة 
   17ب  (محاضرة)قاضي /أ

  

 
 
 

 االثنين

   
 

المقابمة العيادية  والتقييم    
 11م  (محاضرة)قبايمي /أ

المقابمة العيادية والتقييم 
   17ب  (تطبيق)قبايمي /أ1

 

 الثالثاء

03لغة م  النمو المعرفي عند  
ساسان /الطفل أ

 11م (محاضرة)

نظريات المغة واالتصال 
  16ب  (تطبيق)طاهري/أ

نظريات المغة واالتصال 
م  (محاضرة)طاهري /أ

11  

ع ن المغوي العيادي  
 16ب  (تطبيق)عوايجية /أ

  

 األربعاء

    
 

 

ع ن المغوي العيادي 
م  (محاضرة)عوايجية /أ

03 

النمو المعرفي عند الطفل 
 17ب  (تطبيق)ساسان /أ

 

 الخميس

 رئيس القسم 



11/10/2018  
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   أرطوفونيا: تخصص  السنة الثانية ماستير: األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
ماروك / لغة أجنبية أ 

17ب  (محاضرة)  

صعوبات تعمم المغة  
هميسي /المكتوبة أ

 10ب  (تطبيق)
 

صعوبات تعمم المغة 
هميسي /المكتوبة أ

  10ب  (محاضرة)

  
 

 

 األحد

منهجية إعداد مذكرة   
 13 ب (تطبيق)بوزبيد /أ

منهجية إعداد مذكرة  
ب  (محاضرة)بوزبيد /أ

13 

الصحة النفسية و جودة       
 (تطبيق )قاضي /الحياة أ

  16ب 

 االثنين

إعادة التأهيل النفسوعصبي   
ب  (محاضرة)قاسمي /لمغة أ

17   
 

إعادة التأهيل النفسوعصبي 
ب  (تطبيق)قاسمي /لمغة أ

17  

اإلرشاد و العالج األسري 
  17ب  (محاضرة)طاهري /أ

 
 

 

 الثالثاء

إعادة التأهيل المعرفي     
عوايجية /لمتواصل أ

   17ب  (تطبيق)

إعادة التأهيل المعرفي 
عوايجية /لمتواصل أ

   17ب  (محاضرة)

اإلرشاد و العالج األسري 
 15ب  (تطبيق)طاهري /أ

  

 األربعاء

11المقاوالتية م   القياس وبناء االختبارات   
  17ب  (تطبيق)ساسان /أ

 

القياس وبناء االختبارات 
   17ب  (محاضرة)ساسان /أ

  
 

 الخميس

 رئيس القسم 



11/10/2018  
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
 عمل وتنظيم   :تخصص  -01ف-السنة الثالثة: األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

   

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
 1تسيير الموارد البشرية 

 11م  (محاضرة)هريو /أ

تسيير الموارد البشرية  
 09ب  (تطبيق)هريو /أ1

 

بمهي /منهجية البحث أ
  11م  (محاضرة)

  
 

 

 األحد

 11لغة م  

هبيتة .أ
/ تسيير المؤسسةأ 

  11م  (محاضرة)شريبط 

شريبط /تسيير المؤسسة  أ    
  09ب  (تطبيق)

 

 االثنين

/ السموك التنظيمي أ 
 11م  (محاضرة)بومنقار 

 
 

السموك التنظيمي   
 90ب (تطبيق)بوالشرش /أ

 

 الثالثاء

تحميل العمل ودراسة  
المراكز (تطبيق)لعريظ /أ
 09ب

تحميل العمل ودراسة  
لعريظ /المراكز أ

  11م  (محاضرة)

بوساحة / أ1أرغونوميا 
 09ب  (تطبيق)

بوساحة / أ1أرغونوميا
   11م (محاضرة)

  

 األربعاء

سالمي / منهجية البحث أ   
   12ب  (تطبيق)

الوقاية و األمن في 
بن عياش ح /العمل أ

  11م  (محاضرة)

الحوكمة وأخالقيات 
حماني /المهنة أ

   04م  (محاضرة)
 

   
 

 الخميس

 رئيس القسم 



11/10/2018  
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-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
2019 

  عمل وتنظيم   :تخصص  -02ف-السنة الثالثة: األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 
 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
تسيير الموارد البشرية  

 11م  (محاضرة)هريو /أ

تسيير الموارد البشرية 
 09ب  (تطبيق)هريو /أ

 
 

بمهي /منهجية البحث أ
   11م  (محاضرة)

  
 

 

 األحد

تسيير المؤسسة   هبيتة/  أ11لغة م  
م  (محاضرة)شريبط /أ

11   

تسيير المؤسسة    
 09ب  (تطبيق)شريبط /أ

 
 

 االثنين

السموك التنظيمي  
م  (محاضرة)بومنقار /أ

11 

السموك التنظيمي      
  09ب  (تطبيق)بوالشرش /أ

 الثالثاء 

تحميل العمل ودراسة    
 (محاضرة)لعريظ /المراكز أ

  11م 

بوساحة / أ1أرغونوميا 
09ب  (تطبيق)  

تحميل العمل ودراسة 
لعريض / أ (تطبيق)المراكز

 15ب

بوساحة / أ1أرغونوميا
    11م (محاضرة)

 األربعاء

    منهجية البحث
 (تطبيق)سالمي /أ
    12ب

الوقاية و األمن في  
بن عياش ح /العمل أ

 11م  (محاضرة)

الحوكمة وأخالقيات المهنة 
  04م  (محاضرة)حماني /أ

 

   
 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
   عمل وتنظيم  : تخصص السنة األولى ماستير  : األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
    

 

منهجية وتقنيات البحث 
ب  (تطبيق)بوالشرش /أ1

09 

منهجية وتقنيات البحث 
ب  (محاضرة)بوالشرش 1/أ

09 

 األحد

 تسيير الموارد البشرية  
ب  (تطبيق)بوياية 1/أ

10 
 

ع ن االجتماعي 
خروف /لممنظمات أ

   09ب  (تطبيق)

ع ن االجتماعي 
خروف /لممنظمات أ

   09ب  (محاضرة)

      

 
 
 

 االثنين

األرغونوميا 
كربوش /التصميمية أ

   09ب  (محاضرة)

األرغونوميا التصميمية 
ب  (تطبيق)كربوش /أ

09  
 

 تسيير الموارد البشرية 10لغة انجميزية ب
ب  (محاضرة)بوياية /أ1

10  

  
 

 

 الثالثاء

القانون و عالقات    
لعالوي /العمل أ

 10ب  (محاضرة)

التوجيه المهني وبناء 
بن عياش /المشروع أ

 10ب  (تطبيق)

  
  

 األربعاء

تحميل العمل و دراسة   
لعريظ /المناصب أ

   09ب (تطبيق)

تحميل العمل و دراسة 
لعريظ /المناصب أ

   09ب (محاضرة)

لرقم /ع ن االقتصادي أ
 09ب  (محاضرة)

لرقم /ع ن االقتصادي أ
    09ب  (تطبيق)

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
    عمل وتنظيم  : تخصص السنة الثانية ماستير  : األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
تطبيق البرامج    

اإلحصائية في الحاسوب 
 قاعة (تطبيق)سالمي /أ

 اإلعالم اآللي

تطبيق البرامج اإلحصائية 
في الحاسوب 

اإلعالم قاعة (محاضرة)سالمي/أ
 اآللي 

  
 

 األحد

فرنان /لغة انجميزية أ
09 ب   

هريو /القيادة التنظيمية أ
 19ب  (تطبيق)

هريو /القيادة التنظيمية أ
   10ب (محاضرة)

        
 

 االثنين

   
 

بومنقار /ممتقيات منهجية أ   
   10ب  (تطبيق)

 

بومنقار /ممتقيات منهجية أ
   10ب  (محاضرة)

 الثالثاء

إدارة األخطار النفسية   13لرقم ب /إدارة الجودة أ 
بن عياش ح /واالجتماعية أ

  09ب  (محاضرة)

هندسة التكوين و تصميم  
ب  (تطبيق)كربوش /البرامج أ

10 

هندسة التكوين و تصميم 
 (محاضرة)كربوش /البرامج أ

   09ب 

 األربعاء

تسيير المسارات المهنية  11مقاوالتية م  
لعالوي /وتطوير الكفاءات أ

13ب  (تطبيق)  

إدارة األخطار النفسية 
بن عياش ح /واالجتماعية أ

 13ب  (تطبيق)
 

تسيير المسارات المهنية 
لعالوي /وتطوير الكفاءات أ

 10ب  (محاضرة)

  
 

 الخميس

 رئيس القسم 
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2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية  
  عموم التربية    :تخصص  -السنة الثانية: األول المستوى لمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
القياس وبناء االختبارات  

 12ب  (تطبيق)بمهي / أ

القياس وبناء االختبارات 
ب  (محاضرة)بمهي /أ

12 

 
 

/ مذاهب ونظريات أ
 14ب  (تطبيق)مرداسي 

/ مذاهب ونظريات أ
   14ب  (محاضرة)مرداسي 

 األحد

عمم النفس التربوي  
 09ب  (تطبيق)مراد/أ

عمم النفس التربوي 
 11ب (محاضرة)مراد /أ

طرق واستراتيجيات التدريس  
 10ب (تطبيق)عتروس /أ

 

طرق واستراتيجيات التدريس 
 10ب (محاضرة)عتروس /أ

 

 االثنين

العموي /تقنيات البحث أ  
 10ب  (تطبيق)

العموي / تقنيات البحث أ 
   10ب  (محاضرة)

 

 
 

لغة أجنبية 
 13ب  (تطبيق)طاهري/أ

 

 الثالثاء

 
 

عمم النفس االجتماعي 
 (تطبيق)عبيد /المدرسي أ

 10ب 

عمم النفس االجتماعي   
عبيد / المدرسي أ

 11ب  (محاضرة)

 األربعاء 

/ ابستمولوجية التربية   أ   
 11ب  (تطبيق)رحيم 

/ ابستمولوجية التربية أ
 11ب  (محاضرة)رحيم 

 

  
 

 الخميس

 رئيس القسم 
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 2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية
  عمم النفس     :تخصص 01السنة الثانية  الفوج : األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
عمم النفس المعرفي  

  (تطبيق)
 14بن عياش ب /أ

/ عمم النفس المعرفي أ
 (محاضرة)بن عياش

 11م

عتم النفس النمو 
/ والفروق الفردية أ

  11م (محاضرة)بوليف
 

 الصادق
 

 األحد 

/ القياس النفسي أ  
 11م (محاضرة)بوياية

النظريات الشخصية  
 عاشوري/ أ04م  (محاضرة)

 

عمم النفس الفزيولوجي 
 12اوراري ب /أ (تطبيق)

 

 االثنين

       

 
 

عمم النفس الفزيولوجي 
 أوراري  / أ (محاضرة)

 11م
 

 الثالثاء

  لغة   
11م  

 (تطبيق)قياس نفسي 
 14بوعطيط ب /أ

نظريات الشخصية  
  12خوري ب /أ (تطبيق)

 (محاضرة)منهجية البحث 
 شريبط /  أ11م 

 األربعاء 

عمم النفس النمو  
بوالميف ب /أ (تطبيق)

14 

/ أ (تطبيق)منهجية 
  14صادق ب 

م (محاضرة)نظريات التعمم 
 بوشريط/  أ11

 (محاضرة)تكنولوجيا 
 هبيتة/    أ11م

 

  
 

 الخميس
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 2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية
  عمم النفس     :تخصص 02السنة الثانية الفوج : األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم     

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
عمم التفس المعرفي 

بن عياش / أ (تطبيق)
 13ب 

/ أ (تطبيق)منهجية 
 الصادق

 10ب 

/ عمم النفس المعرفي أ
 (محاضرة)بن عياش

 11م

عتم النفس النمو 
/ والفروق الفردية أ

   11م (محاضرة)بوليف

 األحد  

/ القياس النفسي أ  
 11م (محاضرة)بوياية

عمم النفس الفزيولوجي 
 11اوراري ب/ أ (تطبيق)

النظريات الشخصية 
 عاشوري/ أ04م  (محاضرة)

 

 

 
 االثنين

       

 
 

عمم النفس الفزيولوجي 
 أوراري  / أ (محاضرة)

  11م

 الثالثاء

  لغة   
11م  

  (تطبيق)قياس نفسي 
 17بوساحة ب / أ

 (محاضرة)منهجية البحث   
 شريبط /  أ11م 

 األربعاء 

نظريات الشخصية   
خوري ب / أ (تطبيق)

17 

 (محاضرة)نظريات التعمم 
 بوشريط/ أ11م 

 (محاضرة)تكنولوجيا 
 هبيتة/    أ11م

 

 (تطبيق)عام النفس النمو 
  11براهمية ب / أ

 

 الخميس
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 2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية
  عمم النفس     :تخصص 03السنة الثانية الفوج : األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم  

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
عمم النفس الفزيولوجي  

مرحباوي ب / أ (تطبيق)
09 

/ عمم النفس المعرفي أ
 (محاضرة)بن عياش

 11م

عتم النفس النمو 
/ والفروق الفردية أ

  11م (محاضرة)بوليف

 (تطبيق)عمم النفس النمو  
   15براهمية ب /أ

 األحد

/ القياس النفسي أ  
 11م (محاضرة)بوياية

النظريات الشخصية  
 عاشوري/ أ04م  (محاضرة)

 

عمم النفس المعرفي 
بن عياش / أ (تطبيق)
   15ب

 االثنين

/ أ  (تطبيق)منهجية      
 14بوالشرش ب 

 

 
 

عمم النفس الفزيولوجي 
 أوراري  / أ (محاضرة)

 11م
 

 الثالثاء

  لغة   
11م  

 (محاضرة)منهجية البحث    
 شريبط / أ11م 

/ أ (تطبيق)قياس نفسي 
 11بوعطيط ب 

 األربعاء

م (محاضرة)نظريات التعمم    
 بوشريط/  أ11

 (محاضرة)تكنولوجيا 
 هبيتة/    أ11م

 

نظريات الشخصية 
  14خوري ب / أ (تطبيق)

 

 الخميس
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 2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية
  عمم النفس     :تخصص 04السنة الثانية الفوج : األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم  

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
/ أ (تطبيق)منهجية 

 10بوالشرش ب 

عمم النفس النمو 
بوالميف ب / أ (تطبيق)

13  

/ عمم النفس المعرفي أ
 (محاضرة)بن عياش

 11م

عتم النفس النمو 
/ والفروق الفردية أ

  11م (محاضرة)بوليف
 

 األحد  

/ القياس النفسي أ  
 11م (محاضرة)بوياية

عمم النفس المعرفي 
بن عياش / أ (تطبيق)
 10ب

النظريات الشخصية 
 عاشوري/ أ04م  (محاضرة)

 

عمم النفس الفزيولوجي 
مرحباوي ب / أ (تطبيق)

13 

 

 االثنين

       

 
 

عمم النفس الفزيولوجي 
 أوراري  / أ (محاضرة)

 11م
 

 الثالثاء

  لغة   
11م  

 (محاضرة)منهجية البحث    
 شريبط /  أ11م 

نظريات الشخصية 
  14خوري ب / أ (تطبيق)

 األربعاء

م (محاضرة)نظريات التعمم    
 بوشريط/  أ11

 (محاضرة)تكنولوجيا 
 هبيتة/    أ11م

 

/ أ (تطبيق)قياس نفسي 
  15بوساحة ب 

 

 الخميس
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 2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية
  عمم النفس     :تخصص 05السنة الثانية الفوج : األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم  

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
عمم النفس المعرفي  

براهمية ب / أ (تطبيق)
15 

/ عمم النفس المعرفي أ
 (محاضرة)بن عياش

 11م

عتم النفس النمو 
/ والفروق الفردية أ

  11م (محاضرة)بوليف
 

 (تطبيق)عمم النفس النمو  
 10بوالميف ب / أ

 األحد

/ أ (تطبيق)منهجية  
 16صادق ب 

/ القياس النفسي أ
 11م (محاضرة)بوياية

النظريات الشخصية  
 عاشوري/ أ04م  (محاضرة)

 

 

 
 االثنين

عمم النفس الفزيولوجي    
  09اوراري ب/ أ (تطبيق)

 

 
 

عمم النفس الفزيولوجي 
 أوراري  / أ (محاضرة)

  11م

 الثالثاء

  لغة   
11م  

نظريات الشخصية 
خوري ب / أ (تطبيق)

11  

 (محاضرة)منهجية البحث   
 شريبط /  أ11م 

 األربعاء 

م (محاضرة)نظريات التعمم    
 بوشريط/ أ11

 (محاضرة)تكنولوجيا 
 هبيتة/    أ11م

 

/ أ (تطبيق)قياس نفسي 
  16بوعطيط ب 

 

 الخميس
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 2019-2018:قســم عمم النفس السنة الجامعية
  عمم النفس     :تخصص 06السنة الثانية الفوج : األول المستوىلمســــــداســــــي التــوقيــت الزمــــــــــني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم  

 

15.30-17.00 14.00-15.30  12.30-14.00  11.00-12.30  9.30-11.00  8.00-9.30  التوقيت 
عمم النفس المعرفي 

 براهمية/ أ (تطبيق)
  15ب

/ عمم النفس المعرفي أ 
 (محاضرة)بن عياش

 11م

عتم النفس النمو 
/ والفروق الفردية أ

  11م (محاضرة)بوليف
 

/ أ (تطبيق)قياس نفسي  
  17بوعطيط ب 

 

 األحد

/ أ (تطبيق)منهجية 
  16صادق ب 

/ القياس النفسي أ 
 11م (محاضرة)بوياية

النظريات الشخصية  
 عاشوري/ أ04م  (محاضرة)

 

 

 
 االثنين

عمم النفس الفزيولوجي   
اوراري ب / أ (تطبيق)

09 

    

 
 

عمم النفس الفزيولوجي 
 أوراري  / أ (محاضرة)

 11م
 

 الثالثاء

  لغة   
11م  

 (محاضرة)منهجية البحث    
 شريبط /   أ11م 

 األربعاء 

نظريات الشخصية  
 09خوري ب/أ (تطبيق)

عمم النفس النمو 
 14بوالميف ب/أ (تطبيق)

م (محاضرة)نظريات التعمم 
 بوشريط/  أ11

 (محاضرة)تكنولوجيا 
 هبيتة/    أ11م

 

  
 

 الخميس


