
30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

                                     عنـــــابـــــــــــة-                                                                             جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار      

 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ
 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -1 فوج –السنة الثالثة عيادي :الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
العالج ذو المنحى اإلنساني   

(محاضرة)  
4بن عياش م  

العالج ذو المنحى اإلنساني 
(تطبيق)  

15ب/منال .بن عياش  

   
 
 

 األحد 

العالجات السموكية   
 والمعرفية

15ب/مراح  

العالجات ذات المنحى 
(تطبيق)التحميمي  
 15ب/ عمروسي

العالجات ذات المنحى 
 (محاضرة)التحميمي 

  4عاشوري م

 
                  

 

 االثنين

 (تطبيق)العالج النسقي   
 15ب/لشطر  

 (تطبيق)لغة أجنبية
 15ب/شركسكي

العالجات السموكية 
(محاضرة)والمعرفية  

4سناني م  

 
 
 

 الثالثاء 

 (محاضرة)العالج النسقي   
   4بن زديرة م

 (محاضرة)تقنيات التشخيص 
 4زيتوني م

 (محاضرة)مخاطر المخدرات 
  4حماني  م 

 األربعاء 

مذكـــــــــــــــــــــــــــــرة+ تربـــــــــــــــــــــــص   
 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -2 فوج –السنة الثالثة عيادي :الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
العالج ذو المنحى اإلنساني      

(محاضرة)  
 4بن عياش م 

    
 
 

 األحد 

 العالج النسقي   
  16لشطر ب

 العالج ذو المنحى
 اإلنساني
 16بن عياش ب

العالجات ذات المنحى 
 (محاضرة) التحميمي

  4عاشوري م

 
                  

 

 االثنين

العالجات السموكية    
 والمعرفية 

16مراح ب  

العالجات السموكية 
(محاضرة) والمعرفية  

4سناني م  

العالجات ذات المنحى 
 التحميمي 

 15ب/ عمروسي 

 الثالثاء 

(محاضرة) العالج النسقي    
   4بن زديرة م

 تقنيات التشخيص
(محاضرة)  

   4زيتوني م 

 (محاضرة)مخاطر المخدرات
     4حماني  م 

أجنبيةلغة   
   15ب/ شركسكي 

 األربعاء

مذكـــــــــــــــــــــــــــــرة +   تربـــــــــــــــــــــــص     
 

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -1 فوج – عيادي 1ماستير :الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
ديناميكية الجماعات و    

 (محاضرة) المؤسسات
 4مركب م

2العالجات النفسية   
(تطبيق )  

   15ب/ بن إسماعيل 

االختبارات والمقاييس 
 (تطبيق)النفسية 
   15ب / خميفي

 األحد 

 (تطبيق)لغة انجميزية  
   15ب/ ماروك 

االضطرابات  
 (محاضرة) السيكوسوماتية
   4خريبوط م

   
  

 االثنين

 (محاضرة) ن اإلجرام.ع  
4.حماني م  

العالجات النفسية 
    4 سناني م(محاضرة)

 (تطبيق)دراسة حالة 
15ب/ عباسي  

 (محاضرة) دراسة حالة
  4.عباسي م

 

 الثالثاء 

االختبارات والمقاييس   
(محاضرة)النفسية   
  11.دهان م

 (تطبيق)الصدمة . ن.ع 
 15ب/ بوشريط 
 

 (محاضرة)االتصال 
   4.ب م.ع.عبيد

 األربعاء

 (تطبيق)ن اإلجرام .ع   
 15بن زديرة ب 

 

 (محاضرة)الصدمة . ن.ع
 4بوشريط م

 االضطرابات السيكوسوماتية
  15ب/  لشطر (تطبيق)

 الخميس 

 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 
 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ
 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -2 فوج –عيادي 1ماستير:الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
ديناميكية الجماعات و    

 (محاضرة) المؤسسات
 4مركب م

االختبارات والمقاييس 
 (تطبيق)النفسية 

    16ب/ خميفي

2العالجات النفسية   
(تطبيق)   

  16ب/ بن إسماعيل  

 األحد 

االضطرابات السيكوسوماتية    
    (محاضرة)

   4خريبوط م

 (تطبيق)دراسة حالة 
15ب / عباسي  

 
                  

 

 االثنين

 االضطرابات السيكوسوماتية 
   16ب/ لشطر (تطبيق)

 (محاضرة) ن اإلجرام.ع
4.حماني م  

  (محاضرة)العالجات النفسية 
    4سناني م

 (محاضرة) دراسة حالة 
  4.عباسي م

 

 الثالثاء 

االختبارات والمقاييس   
 (محاضرة)النفسية 
      11دهان م 

 (تطبيق)ن اإلجرام .ع
16ب/ بن زديرة  

 
 
 

 (محاضرة)االتصال 
     4.ب م.ع.عبيد

 األربعاء

 (تطبيق)لغة انجميزية    
13ب /   ماروك   

 (محاضرة)الصدمة . ن.ع
4بوشريط م  

 (تطبيق)الصدمة . ن.ع
16ب / بوشريط   

 الخميس 

 
 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 السنة الثانية عموم التربية :الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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)ن التربوي .ع  

11عتيق ب   

 (محاضرة)ن التربوي .ع
 11عتيق ب 

 (تطبيق)التربية المقارنة 
11عزوز ب   

 (محاضرة) التربية المقارنة
 11عزوز ب 

 األحد 

 (تطبيق)القياس التربوي   
11بمهي ب    

 (محاضرة) القياس التربوي
 11بمهي ب 

 (محاضرة)التربية العالجية  
 11عتروس ب 

 

 االثنين

 (تطبيق)التربية العالجية  
 11سواكر ب 

 (محاضرة) إرشاد وتوجيه
 11فنطازي ب 

 (تطبيق)إرشاد وتوجيه 
 17ب 

 (محاضرة) تعميمية المواد
 11خرفوشي ب 

 الثالثاء 

   
 

  
 
 

 
   
 

 األربعاء   

  (تطبيق)لغة أجنبية   
 11هبيتة ب 

 تقنيات البحث التربوي
   (تطبيق) 11قحام ب 

 

(محاضرة) تقنيات البحث التربوي  
   11قحام ب  

 الخميس  

 

   
                                                                   



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

                                                                    
   عنـــــابـــــــــــة-                                                                      جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ
 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
  عمم النفس التربوي1ماستير:الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
      

 
 األحد 

 (تطبيق)إحصاء   
  12بولهواش ب 

 انجميزية
  قبمة7ج

(تطبيق)منهجية   
  11بومنقار ب  

 (محاضرة)منهجية 
  12بومنقار ب 

 االثنين

 النفسية  التربية و الصحة    
 (تطبيق)

 11خرفوشي ب 

البيداغوجيا الفارقية 
 (تطبيق)

  12بوضرسة ب  

 الثالثاء 

 (تطبيق)تكوين المكونين   
   11عزوز ب 

  محاضرةتكوين المكونين
   11عزوز ب 

 (تطبيق)هندسة التكوين 
11مرداسي ب   

 

 (محاضرة) هندسة التكوين
   11مرداسي ب 

 األربعاء

 (تطبيق)العالقة التربوية   
12العموي ب    

  محاضرةالعالقة التربوية
 12العموي ب 

 
 

 (محاضرة)  التكوين المهني
 12خالصي ب

 البيداغوجيا الفارقية
 (محاضرة)

 12بوضرسة ب 

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 
 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ
 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -1 فوج –السنة الثالثة عموم التربية:الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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)ن األسري .ع    

  20عتروس ج 

 (محاضرة) ن األسري.ع
   04عتروس م 

 األحد 

 )محاضرة( النظام التربوي   
  03عتيق م 

 (تطبيق)المشكالت التربوية 
  12مرداسي ب 

 المشكالت التربوية
 (محاضرة)

   03مرداسي م 

 االثنين

 (محاضرة) نظريات التعمم  
16مراد ب   

 )تطبيق(تعميم الكبار  
  12عبيد ب

 )محاضرة( تعميم الكبار
 11عبيد م 

 

 الثالثاء 

 لغة أجنبية   
 12العموي ب 

 (تطبيق)نظريات التعمم 
 09مراد ب 

 )محاضرة(مخاطر المخدرات 
 04حماني م 

 )محاضرة(  التربية البيئية
 03خرفوشي م 

 

 األربعاء

 

 تربص ميداني   
 

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -2 فوج –السنة الثالثة عموم التربية :الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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(ن األسري .ع  

20عتروس ج   

  
 

 )محاضرة( ن األسري.ع 
 04عتروس م 

 

 األحد 

 (محاضرة)النظام التربوي      
    03عتيق م 

المشكالت التربوية  
 )محاضرة(

                       03مرداسي م 
 

 االثنين

 )تطبيق(نظريات التعمم  
15مراد ب   

 )محاضرة(نظريات التعمم   
16مراد ب   

 (تطبيق)تعميم الكبار 
 12عبيد ب 

 (محاضرة) تعميم الكبار 
  11عبيد م 

 

 الثالثاء 

  (تطبيق)المشكالت التربوية   
16مرداسي ب   

 لغة أجنبية 
  12العموي ب 

 (محاضرة)مخاطر المخدرات 
 04حماني  م 

 (محاضرة)  التربية البيئية
  03خرفوشي م 

 

 األربعاء

 

 تربص ميداني  

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 
 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ
 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -1 فوج – العمل وتسيير الموارد البشريةالسنة الثالثة:الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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   10لغة  شركسكي ب   

 (تطبيق)
10بوزريبة ب    

 تسيير الموارد البشرية
 (محاضرة)

   10هريو ب 

 
 
 

 األحد 

 (تطبيق)تحميل الفرد     
               10لعريط ب 

 (محاضرة) تحميل الفرد
               10لعريط ب 

 

 االثنين

 (تطبيق) 2األرغونوميا  
10بوساحة ب   

 (محاضرة) 2األرغونوميا 
  12بوساحة ب 

 (تطبيق)الصحة النفسية 
10بن عياش ب   

 (محاضرة) الصحة النفسية
 10بن عياش ب 

 
 
 

 الثالثاء 

عمم النفس التسويقي    
 (محاضرة)

      10لرقم ب 

 مخاطر المخدرات 
 (محاضرة)

 04حماني  م 

 (تطبيق)ن التسويقي .ع
  10لرقم ب 

 األربعاء

تربص  + مذكرة     
 

 الخميس 

 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
  العمل وتسيير الموارد البشرية 1ماستير:الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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)منهجية     

  09بوالشرش ب 

 (محاضرة) منهجية
  09بوالشرش ب 

 األحد 

السموك التنظيمي  
 (تطبيق)

09بوالهواش ب   

 السموك التنظيمي
 (محاضرة)

 09شريبط ب 

االختيار المهني وتقنيات  
 (محاضرة)التوظيف 

                   09خروف ب 
 

 االثنين 

 قبمة  (تطبيق)لغة أجنبية 
09ب   

تسيير .تقييم الوظائف 
لعالوي  ( محاضرة)األجور

  09ب 

األرغونوميا المعرفية 
 (تطبيق)

   09لرقم ب 

 األرغونوميا المعرفية
 (محاضرة)

   09كربوش ب 

 الثالثاء 

 تسيير الموارد البشرية  
17بوياية ب  (تطبيق)  

 (محاضرة)  اإلحصاء
     20ج...لعجايمية

 تسيير الموارد البشرية
 بوياية  (محاضرة)

   09ب 

 األربعاء 

االختيار المهني وتقنيات    
 (تطبيق)التوظيف 

                  10خروف ب 
 
 

 (تطبيق)اإلحصاء 
 09بوساحة ب 

  
 
 
 

 الخميس 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 أرطوفونيا - 1-ماستير: الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
المقابمة العيادية   

 والتقييم
 (محاضرة)

   17قبايمي ب 

اضطرابات المغة قي 
 (تطبيق)اإلعاقة الذهنبة 

  14هميسي ب 

اضطرابات المغة قي اإلعاقة 
 (محاضرة)الذهنبة 

   14هميسي ب 

  
 
 

 األحد 

  
 
 

اضطرابات المغة والوظائف 
(محاضرة)الرمزية   

 17قاضي ب 

اضطرابات المغة والوظائف 
(تطبيق)الرمزية   

14قاضي ب   

المقابمة العيادية والتقييم 
   14قبايمي ب  (تطبيق)

  (محاضرة)دراسة حالة 
                  17سميماني ب 

 

 االثنين

 (تطبيق)عمم النفس لعصبي     
    14عوايجية ب 

 (محاضرة)عمم النفس العصبي 
   16عوايجية ب 

 
 
   

 الثالثاء 

 لغة متخصصة  جديد   
 14 ب 

 
 
 

 عمم القياس السمعي
   17قاسمي ب  (محاضرة)

 األربعاء  

  (تطبيق)إحصاء   
    09ساسان ب 

  (محاضرة)إحصاء 
09ساسان ب    

 

 عمم النفس المرضي لمتواصل
 17بوفولة ب  (محاضرة)

 عمم النفس المرضي لمتواصل
   17بوفولة ب  (تطبيق)

 الخميس 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 - 1فوج -الثانية ارطوفونيا:الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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)عمم التفس المغوي   

  13سميماني ب 
عمم التفس المغوي 

   11سميماني م  (محاضرة)

التشريح وفيزيولوجيا الجهاز  
قبايمي  (محاضرة)ت ص س 

 11م 

  
 
 

 األحد 

(تطبيق)فونولوجيا    
 17 هميسي ب 

 
 

التشريح و فيزيولوجيا الجهاز 
 (تطبيق)ت ص س  

     14رحال ب 

 (محاضرة)فونولوجيا 
 11هميسي م 

تشريح و فيزيولوجيا الجهاز  
عوايجية  (محاضرة)العصبي 

                 11م 
 

 االثنين

 (تطبيق)منهجية البحث   
13براهيمي ب   

 (محاضرة)منهجية البحث 
 11براهيمي م 

  
 
   

 الثالثاء 

    
 
 

م  (محاضرة)لغة متخصصة 
   شركسكي  11

 (محاضرة)النمو المغوي 
   11طاهري م 

 األربعاء

 (تطبيق)النمو المغوي   
14طاهري ب   

االختبارات األرطوفونية 
 11بوفولة م  (محاضرة)

 
 

تشريح و فيزيولوجيا الجهاز 
جديد ب     (تطبيق)العصبي

15   

االختبارات األرطوفونية 
   13براهيمي ب   (تطبيق)

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -2فوج -الثانية ارطوفونيا: الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
عمم التفس المغوي    

   11سميماني م  (محاضرة)

التشريح وفيزيولوجيا الجهاز  
قبايمي م  (محاضرة)ت ص س

11 

التشريح وفيزيولوجيا الجهاز  
قبايمي ب  (تطبيق)ت ص س 

13    

 األحد 

  
 (تطبيق)عمم التفس المغوي 

13سميماني ب   

 
 

(تطبيق)فونولوجيا   
   17 هميسي ب 

 (محاضرة)فونولوجيا 
11هميسي م   

تشريح و فيزيولوجيا الجهاز   
عوايجية م  (محاضرة)العصبي 

11                                     
   

 االثنين

 (محاضرة)منهجية البحث    
 11براهيمي م 

    
   

 الثالثاء 

 (تطبيق)منهجية البحث    
 14براهيمي ب  

 
 

 (محاضرة)لغة متخصصة 
 شركسكي

   11 م 
  

 (محاضرة)النمو المغوي 
11طاهري م   

 األربعاء

االختبارات األرطوفونية   
    13براهيمي ب  (تطبيق)

االختبارات األرطوفونية 
   11بوفولة م  (محاضرة)

 

طاهري  (تطبيق)النمو المغوي 
 14ب 

تشريح و فيزيولوجيا الجهاز 
   11جديد ب  (تطبيق)العصبي

 الخميس 

 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -3فوج -الثانية ارطوفونيا: الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
عمم التفس المغوي    

   11سميماني م  (محاضرة)
 

التشريح وفيزيولوجيا الجهاز 
قبايمي م  (محاضرة)ت ص س

11  

  
 
 

 األحد 

تشريح و فيزيولوجيا  
 (تطبيق)الجهاز ت ص س 

  14رحال ب 
 

 (تطبيق)عمم التفس المغوي 
 13سميماني ب 

 (محاضرة)فونولوجيا 
11هميسي م   

تشريح و فيزيولوجيا الجهاز  
عوايجية م  (محاضرة)العصبي 

04                                                  
 

 االثنين

 (محاضرة)منهجية البحث    
 11براهيمي م 

(تطبيق)فونولوجيا      
  13بوعالق ب 

   

 الثالثاء 

 (تطبيق)منهجية البحث   
   13براهيمي ب 

 
 
 

 (محاضرة)لغة متخصصة 
    11شركسكي م 

 
  

 (محاضرة)النمو المغوي 
               11طاهري م  

 األربعاء

تشريح و فيزيولوجيا الجهاز   
جديد ب  (تطبيق)العصبي

15   

االختبارات األرطوفونية 
   11بوفولة م  (محاضرة)

 

االختبارات األرطوفونية 
    13براهيمي ب  (تطبيق)

طاهري  (تطبيق)النمو المغوي 
   14ب 

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -1-السنة الثالثة ارطوفونيا الفوج: الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
اضطرابات المغة المكتوبة   

 (محاضرة)واساليب التكفل 
   11قاضي م 

 
 

اضطرابات المغة المكتوبة  
 (تطبيق)واساليب التكفل 

 14قاضي ب 

 األحد 

  
عمم النفس العصبي 

 04عوايجية م  (محاضرة)
 

 (محاضرة )دراسة حالة 
                                  04قبايمي م 

 

لغة متخصصة ماروك  ب 
13 

 االثنين   

الحبسة وأساليب التكفل   
11قاسمي م  (محاضرة)  

الحبسة وأساليب التكفل  
   13قاسمي ب  (تطبيق)

 (تطبيق)عمم النفس العصبي 
  17بوزبيد ب 

   

 الثالثاء 

اضطرابات المغة عند ذوي  
االحتياجات الخاصة 

   13طاهري ب  (تطبيق)
 

اضطرابات المغة عند ذوي  
االحتياجات الخاصة 

  11ساسان م  (محاضرة)
 

 (محاضرة)مخاطر المخدرات 
    04حماني م 

 األربعاء 

    
 
 

 الخميس   

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -2-السنة الثالثة ارطوفونيا الفوج: الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
اضطرابات المغة المكتوبة   

 (محاضرة)وأساليب التكفل 
   11قاضي م 

اضطرابات المغة المكتوبة 
 (تطبيق)وأساليب التكفل 

   13قاضي ب 
 

  
 

 األحد  

  
عمم النفس العصبي 

 04عوايجية م  (محاضرة)
 

 (محاضرة )دراسة حالة 
                  04قبايمي م 

 

 االثنين   

الحبسة وأساليب التكفل   
11قاسمي م  (محاضرة)  

الحبسة وأساليب التكفل 
   13قاسمي ب  (تطبيق)

عمم النفس العصبي  
  17بوزبيد ب  (تطبيق)

    

 
 
   

 الثالثاء 

لغة متخصصة ماروك       
13ب   

اضطرابات المغة عند ذوي 
االحتياجات الخاصة 

   11ساسان م   (محاضرة)
 

 (محاضرة)مخاطر المخدرات  
     04حماني م 

اضطرابات المغة عند ذوي 
 (تطبيق)االحتياجات الخاصة 

 17ساسان ب 
 

 األربعاء

    
 
 

 الخميس   



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 

  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 - 01فوج –السنة الثانية عمم النفس :الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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 و بناء   

هريو ب  (تطبيق)االختبارات
09 

( تطبيق)عمم النفس المدرسي
  16أوراري ب 

عمم النفس المدرسي  
   04أوراري م  (محاضرة)

عمم النفس النمو و الفروق 
بوليف م  (محاضرة)الفردية

11 

 األحد 

   
 

 
 
 

عمم النفس النمو و الفروق  
09مراح ب  (تطبيق)الفردية   

عمم النفس المرضي 
 03خريبوط م  (محاضرة)

  (تطبيق)عمم النفس المرضي
                 13خميفي ب 

 

 االثنين

كعور  (تطبيق)لغة أجنبية    
 05ج 

عمم النفس العمل والتنظيم 
   11بمهي م  (محاضرة)

 
   

 الثالثاء 

ن العمل و التنظيم .ع   
  10لعريظ ب  (تطبيق)

القياس وبناء االختبارات 
     03بوياية م  (محاضرة)
 

  (تطبيق)منهجية البحث     
 12بوالشرش ب 

 األربعاء

 (محاضرة)منهجية    
03كربوش م   

 

عمم النفس االجتماعي 
 03خروف م  (محاضرة)

االتصال و توثيق المعمومات 
 04هبيتة م  (محاضرة)

 الخميس 

 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -02فوج –السنة الثانية عمم النفس : الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
   

 
 

 

عمم النفس 
 (تطبيق)المرضي

   17خميفي ب 
 

 عمم النفس المدرسي 
             04أوراري م  (محاضرة)

عمم النفس النمو و الفروق  
بوليف م  (محاضرة)الفردية

11     
 

 األحد 

القياس و بناء  
هريو ب  (تطبيق)االختبارات

 09   
 
 

عمم النفس النمو و الفروق  
بوليف ب    (تطبيق)الفردية 

17    

عمم النفس المرضي 
 03خريبوط م  (محاضرة)

                  
 

 االثنين

ن العمل و التنظيم .ع  
 10بن عياش ب  (تطبيق)

كعور (تطبيق)لغة أجنبية 
17ب   

عمم النفس العمل والتنظيم   
    11بمهي م  (محاضرة)

( تطبيق)عمم النفس المدرسي
  16أوراري ب 

   

 الثالثاء 

القياس وبناء االختبارات    
     03بوياية م  (محاضرة)

 

  (تطبيق)منهجية البحث 
    12بوالشرش ب 

 األربعاء 

 (محاضرة)منهجية    
   03كربوش م   

 

عمم النفس االجتماعي 
 03خروف م  (محاضرة)

االتصال و توثيق المعمومات 
   04هبيتة م  (محاضرة)

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 
 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ
 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -03فوج –السنة الثانية عمم النفس : الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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 و بناء    

هريو ب  (تطبيق)االختبارات
12      

عمم النفس المدرسي 
   04أوراري م  (محاضرة)

عمم النفس النمو و الفروق 
  11بوليف م  (محاضرة)الفردية

 األحد 

  
 
 

 (تطبيق)عمم النفس المرضي 
   12خميفي ب 

عمم النفس المرضي 
 03خريبوط م  (محاضرة)

عمم النفس النمو و الفروق 
بوليف ب  (تطبيق)الفردية 

16                   
 

 االثنين

( تطبيق)عمم النفس المدرسي   
 17أوراري ب 

عمم النفس العمل والتنظيم   
    11بمهي م  (محاضرة)

كعور ج (تطبيق)لغة أجنبية 
20 
 
   

 الثالثاء 

  (تطبيق)منهجية البحث   
 09شريبط ب 

 

القياس وبناء االختبارات 
     03بوياية م  (محاضرة)
 

ن العمل و التنظيم .ع 
 10بن عياش ب  (تطبيق)
  

 األربعاء      

 (محاضرة)منهجية    
  03كربوش م  

 

عمم النفس االجتماعي 
 03خروف م  (محاضرة)

االتصال و توثيق المعمومات 
 04هبيتة م  (محاضرة)

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -04فوج –السنة الثانية عمم النفس : الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
كعور  (تطبيق)لغة أجنبية   

16ب   
 

 

 عمم النفس المدرسي 
   04أوراري م  (محاضرة)

عمم النفس النمو و الفروق  
بوليف م  (محاضرة)الفردية

11   

 األحد 

  
 
 

( تطبيق)عمم النفس المدرسي 
 10زيتوني ب 

عمم النفس المرضي 
 03خريبوط م  (محاضرة)

  (تطبيق)عمم النفس المرضي 
                 14عمروسي ب 

                 
 

 االثنين

عمم النفس العمل والتنظيم     
     11بمهي م  (محاضرة)

عمم النفس النمو و الفروق 
  20مراح ج (تطبيق)الفردية 

   

 الثالثاء 

القياس وبناء االختبارات    
     03بوياية م  (محاضرة)
 
 

ن العمل و التنظيم .ع 
 14لعالوي ب  (تطبيق)
  

 (تطبيق)منهجية البحث 
   16شريبط ب 

 األربعاء

القياس و بناء   
  بوساحة (تطبيق)االختبارات

    12ب 

 (محاضرة)منهجية 
  03كربوش م  

 

عمم النفس االجتماعي 
 03خروف م  (محاضرة)

االتصال و توثيق المعمومات 
 04هبيتة م  (محاضرة)

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 -05فوج –السنة الثانية عمم النفس : الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
عمم النفس النمو و    

 (تطبيق)الفروق الفردية 
   12بوليف ب 

 عمم النفس المدرسي 
   04أوراري م  (محاضرة)

عمم النفس النمو و الفروق  
    11بوليف م  (محاضرة)الفردية

 األحد 

  
 
 

( تطبيق)عمم النفس المدرسي
 10زيتوني  ب 

عمم النفس المرضي  
 03خريبوط م  (محاضرة)

كعور ب (تطبيق)لغة أجنبية 
15 

 االثنين

  (تطبيق)عمم النفس المرضي  
                 10عمروسي ب 

 

عمم النفس العمل والتنظيم   
    11بمهي م  (محاضرة)

القياس و بناء 
بوساحة ب  (تطبيق)االختبارات

14      
 
   

 الثالثاء 

ن العمل و التنظيم .ع   
 16لعالوي ب  (تطبيق)

القياس وبناء االختبارات 
     03بوياية م  (محاضرة)

 

 (تطبيق)منهجية البحث 
 16شريبط ب 

  

 األربعاء 

 (محاضرة)منهجية    
   03كربوش م  

 

عمم النفس االجتماعي 
 03خروف م  (محاضرة)

االتصال و توثيق المعمومات 
 04هبيتة م  (محاضرة)

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار
 ةكميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــ

 

2018-2017:السنة الجامعية عمم النفس قســم  
 عمم النفس العيادي - 2-ماستير : الثاني لســــــداســــــي لالتــوقيــت 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  
............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 
............. 

 األحد 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

 االثنين

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 
............. 

 

 الثالثاء 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 
  .  ............ 

 األربعاء

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

............... 
.............. 

............. 

  (تطبيق)منهجية 
  13بوجريو ب 

  (تطبيق)ممتقى  
  10بوجريو ب 

  (تطبيق)منهجية 
   10بوجريو ب 

 
 

 الخميس 

 



30/01/2018 

 

نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا                                                                                                                                                                            رئيس القسم  

 


