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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس

 برنامج التدريس
 شعبة علوم التربية (د.م.ل)دكتوراه الطور الثالث

 تخصص علم النفس التربوي   -
 تخصص التـــــــربية الــــــــخاصة-

 2019-2018الموسم الجامعي 
التربية الخاصة -1  

 المادة  الحجم الساعي اسم المدرس  أيام التدريس السداسي التوقيت
سا13-15 سا12 مىن عتيق  االثنني األول  اإلرشاد التربوي و  

 المرافقة المتخصصة
سا13-سا11 سا12 اهلام ساسان الثالثاء األول   التربية الخاصة 

 
سا15-د30سا و13 سا12 اهلام ساسان الثالثاء األول  صعوبات التعلم  

 األكاديمية و المعرفية
   

سا13-15 سا12 مىن عتيق  االثنني الثاين   البرامج التربوية المكيفة 
سا11-سا9 سا12 كرمية فنطازي الثالثاء الثاين   التقويم التربوي 

سا13-د30سا و11 سا12 رحيمة بن مساعيل  الثالثاء الثاين  االضطرابات السلوكية  
TED 

د30سا و15-د30سا و13 سا12 رحيمة بن مساعيل الثالثاء الثاين  دراسة حالة في التربية  
 الخاصة
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:علم النفس التربوي-2  

 المادة  الحجم الساعي اسم المدرس  أيام التدريس السداسي التوقيت
سا13-سا11  علم النفس التربوي سا12 لطيفة مرداسي ااالثنني األول 

 
د30سا و15-د30 و13 سا12 كرمية فنطازي  االثنني األول  اإلرشاد التربوي -  

 و التوجيو المدرسي
سا13-سا11 سا12 نبيل عرتوس الثالثاء األول   نظريات التعلم و استراتيجياتو 

  
سا13-د30سا و11 سا12 مراد عبيد االحد الثاين   اإلشراف و التقويم التربويين 

سا13-15 سا12 نبيل عرتوس االثنني الثاين    الميدان التربوي و دراسة  
 الحالة

سا 15-د30سا و13
د30و  

سا12 اهلام ساسان الثالثاء الثاين إعداد برامج تربوية نفسية  
للتكفل بصعوبات التعلم 

 النمائية واألكاديمية
 :المواد اإلجبارية المشتركة بين التخصصين-3

 السداسي األول
التوقيت أيام التدريس اسم المدرس الحجم الساعي المادة 

منهجية البحث 
 (سنة كاملة)

د 30سا و10-د30سا و8األحد مراد بومنقار ساعة 12

دروس في  تلقين البيداغوجيا  
 (سنة كاملة

سا 13-سا11األحد  عزوز محزةساعة 12

تكنولوجيات االعالم واالتصال  
 (سنوات3)

د 30سا و10-د30ساو08االثنني حازم محاين  سا12

اللغة االنجليزية 
 (سنوات3)

د 30سا و10-د30سا و08الثالثاء كرمية ايت حمند  سا12

 السداسي الثاني
التوقيت أيام التدريس اسم المدرس الحجم الساعي المادة 

منهجية البحث 
 (سنة كاملة)

د 30سا و10-د30سا و8األحد مراد بومنقار ساعة 12

دروس في  تلقين البيداغوجيا  
 (سنة كاملة

د 30سا و11-د30سا و08االثنني  عزوز محزةساعة 12

تكنولوجيات االعالم واالتصال  
 (سنوات3)

د 30سا و10-د30ساو08الثالثاء حازم محاين ساعة 36

اللغة االنجليزية 
 (سنوات3)

سا  13-سا 11الثالثاء كرمية ايت حمند ساعة 36

 


