
 

علم النفس العيادي  
 
 : السداسي األول-

 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
          وحدات التعليم األساسية    
          (إخ/إج) 1و ت أ 

 نعم نعم 05 04   1.5 1.5 42 مدخل علم النفس العام 

 نعم نعم 05 04   1.5 1.5 42 علم النفس النمو

 نعم نعم 05 04   1.5 1.5 42  مدخل علوم التربٌة

 نعم نعم 05 04   1.5 1.5 42 علم النفس الفٌزٌولوجً

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/إج) 1و ت م 

 نعم نعم 03 02   1.5  21 1منهجٌة ـ 

          وحدات التعليم اإلستكشافية
          (إخ/إج)1و ت إ  

 نعم نعم 03 02   1.5  21 علم النفس االجتماعً: 01المادة 

   03 01   1.5  21 علم النفس الرٌاضً
          إلخ

          وحدة التعليم األفقية
          (إخ/إج)1و ت أ ف 

 نعم نعم 01 01   1.5  21 لغة فرنسٌة: 1المادة 

 نعم نعم        

          (إخ/إج) 2و ت أ ف
          إلخ

   30 22   12 06 252   األول   مجموع السداسي
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 :السداسي الثاني - 2

 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
          وحدات التعليم األساسية    
          (إخ/إج) 1و ت أ 

 نعم نعم 06 04   1.5 1.5 42  مدخل علم النفس المرضً

 نعم نعم 06 04   1.5 1.5 42 مدخل إلى األرطفونٌا

 نعم نعم 06 04   1.5 1.5 42  مدخل علم النفس العمل والتنظٌم

 نعم نعم 05 04   1.5 1.5 42 نظرٌات الشخصٌة

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/إج) 1و ت م 

 نعم نعم 02 02   1.5  21 2منهجٌة ـ 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية
          (إخ/إج)1و ت إ  

 نعم نعم 02 01   1.5   إحصاء وصفً: 01المادة 

 نعم نعم 02 02    1.5 21 علم النفس البٌئً:02المادة  

          إلخ
          وحدة التعليم األفقية

          (إخ/إج)1و ت أ ف 
 نعم نعم 01 01   1.5  21 لغة فرنسٌة: 1المادة 

          (إخ/إج) 2و ت أ ف
          إلخ

   30 22   10.5 7.5 231   األول   مجموع السداسي
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 السداسي الثالث
 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة (اسبوعا15)

 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية    

 امتحان وبحوث  5 3 45-00  1.5 1.5 45-00  1علم النفس النمو والفروق الفردٌة

 امتحان وبحوث  5 2 45-00  1.5 1.5 45-00  الفزٌولوجً علم النفس

 امتحان وبحوث  5 3 45-00  1.5 1.5 45-00 علم النفس المعرفً 

 امتحان وبحوث  5 2 45-00  1.5 1.5 45-00 نظرٌات الشخصٌة

          وحدات التعليم المنهجية

 امتحان وبحوث  3 2 00-45  1.5 1.5 45-00 -1  -المنهجٌة وتقنٌات البحث 

 امتحان وبحوث  3 1 00-45  1.5 1.5 45-00  بناء االختبارات 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

 : مادة اختيارية 

 اٌبٌستوموموجٌا -1

 نظرٌات التعلم  -2

 تارٌخ الجزائر المعاصر  -3

 

 

 30سا22

 

 

 

1.5 

 

 

 

  

 

45-00 

 

 

2 

 

 

1 

  

 

 امتحان وبحوث

          وحدة التعليم األفقية

   1 1 00-45  1.5  30سا22  1تكنولوجٌا األنصال وتوثٌق المعلومات

   1 1 00-45  1.5  30سا22  لغة أجنبٌة 

   30 16 00سا405  00سا12 30سا10 30سا337 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة (اسبوعا15)

 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية    

 امتحان وبحوث  5 3 45-00  1.5 1.5 45-00 2علم النفس النمو والفروق الفردٌة

 امتحان وبحوث  5 2 45-00  1.5 1.5 45-00  المرضًعلم النفس

 امتحان وبحوث  5 3 45-00  1.5 1.5 45-00 علم النفس العمل و التنظٌم

 امتحان وبحوث  5 2 45-00  1.5 1.5 45-00 علم النفس المدرسً 

          وحدات التعليم المنهجية

 امتحان وبحوث  3 2 00-45  1.5 1.5 45-00 -2  -المنهجٌة وتقنٌات البحث 

 امتحان وبحوث  3 1 00-45  1.5 1.5 45-00 بناء االختبارات 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

 : مادة اختيارية 

 علم النفس االجتماعً  -1

 ارشاد و توجٌه -2

 الفكر الخلدونً   -3

 

 

 

 30سا22

 

 

 

1.5 

 

 

 

  

 

 
45-00 

 

 

 

1 

 

 

 
2 

  

 

 
 امتحان وبحوث

          وحدة التعليم األفقية

   1 1 00-45  1.5  30سا22  2تكنولوجٌا األنصال وتوثٌق المعلومات

   1 1 00-45  1.5  30سا22 2 لغة أجنبٌة 

   30 16 30سا10  00سا12  30سا337 4مجموع السداسي 
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: السذاسي الخامس- 
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16

   20 11 سا180  6 6 180 وحدات التعليم األساسية    

          (إخ/إج) 1و ت أ 

علم النفس المرضً للطفل  : 1المادة 

 والمراهق

 + + 5 3  سا 45  1.5 1.5 45

اضطرابات الشخصٌة عند : 2المادة 
 الراشد

 + + 5 3  سا 45  1.5 1.5 45

          (إخ/إج) 2و ت أ 

 + + 5 3  سا 45  1.5 1.5 45 .اضطرابات السلوك: 1المادة 

االضطرابات الحسٌة :2المادة 

 الحركٌة واألداتٌة

 + + 5 2  سا 45  1.5 1.5 45

   6  90  3 3 90 وحدات التعليم المنهجية

          (إخ/إج) 1و ت م 

علم النفس العٌادي ودراسة : 1المادة 

 الحالة

 + + 3 1  سا 45  1.5 1.5 45

 + + 3 1  سا 45  1.5 1.5 45 اختبارات الشخصٌة: 2المادة 

   2  سا45   1.5 22.5 وحدات التعليم اإلسكتشافية*

          (إخ/إج)1و ت إ  

علم النفس الصدمً وعلم : 1المادة 

 الضحاٌا
  السٌكوسوماتٌك2المادة 
 اضطرابات اللغة: 3المادة 

22.5 

 

1.5 

 
  سا 45  

 

1 2  + 
 

   2  سا90  1.5 1.5 45 وحدة التعليم األفقية

          (إخ/إج)1و ت أ ف 

 +  1 1  سا 45   1.5 22.5 الحوكمة وأخالقٌات المهنة: 1المادة 

  + 1 1  سا 45  1.5  22.5 لغة أجنبٌة: 2المادة 

   30 16 405  10,5 12 337.5 5مجموع السداسي 
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: السذاسي السادس-
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16

   20 11 180  6 6 180 وحدات التعليم األساسية    

          (إخ/إج) 1و ت أ 

العالجات السلوكٌة :1المادة 

 والمعرفٌة

 + + 5 3  سا45  1.5 1.5 45

العالجات ذات المنحى : 2المادة 

 التحلٌلً

 + + 5 3  سا45  1.5 1.5 45

          (إخ/إج) 2و ت أ 

 + + 5 3  سا45  1.5 1.5 45 العالج النسقً: 1المادة 

 + + 5 2  سا45  1.5 1.5 45 العالج ذو المنحى االنسانً: 2المادة 

   5 2 90    90 وحدات التعليم المنهجية

          (إخ/إج) 1و ت م 

   3 1  سا45    45 تربص: 1المادة 

   3 1  سا45    45 مذكرة التخرج: 2المادة 

   2 1  سا45   1,5 22.5 وحدات التعليم اإلسكتشافية*

 

 



 

 


