جامعة أبي بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم
االجتماعية

اس تعامل الزمن 2018/2017

قسم علم النفس
10:00 – 8:30

األحد

االثنٌن

الثالثاء

األربعاء

علن الفٌزٌولوجً تط1ق 2حمحامً
علن الفٌزٌولوجً تط 6ق3بورصالً
تطبٌق 7علنف فزٌولزجً شٌحا ق4
منهجٌة البحث مجذوب تط  1ق 5
تطبٌق 2حوتً سعاد منهجٌةق6
تطبٌق 3بلعٌد سارة منهجٌة ق7
علنف فزٌولوجً تط 4ق 8

علم النفس النمو
(أ.حاجب)
محاضرة مدرج ك

علن المعرفً تط 2ق 9بورصالً
القٌاس النفسً تط  3حمناش ق3
عام النفس النمو تط 1عشاشرة ق4
علم النفس النمو تط  6ق  5بن حبٌب

علن النمو تط3ق 6بورصالً
القٌاس النفسً تط4ق 4حمناش
علن المعرفً تط6ق 4عشاشرة
القٌاس النفسً تط  2ق 5بلفٌاللً
علنف النمو تط 5بن حبٌب ق3

المستوى :السنة الثانية علم النفس LMD
السداسي 3

11:30 – 10:00

علم النفس المعرفً
أ مسعودي
محاضرة مدرج ك

القٌاس النفسً تط 1بلفٌاللً ق2
علم النفس المعرفً تط 4مسعودي ق3
القٌاس النفسً تط 6حمناش ق4
علنف المعرفً تط 7بن سعدون ق5

علن المعرفً تط3ق 2بورصالً
علن المعرفً تط4ق 3عشاشرة
علن الفٌزٌولوجً تط5ق 4حمحامً
علم النفس النمو تط 7ق 4بن حبٌب
القٌاس النفسً تط4ق 5حمناش

منهجٌة البحث
بلعٌد سارة
مدرج ك

13:00 – 11:30
علن الفٌزٌولوجً تط5ق 9حمحامً
علن الفٌزٌولوجً تط 6ق3بورصالً
تطبٌق 7علنف فزٌولزجً شٌحا ق4
منهجٌة البحث مجذوب تط  1ق 5
تطبٌق 2حوتً سعاد منهجٌةق6
تطبٌق 3بلعٌد سارة منهجٌة ق7
علنف فزٌولوجً تط 4ق 8

علم النفس الفٌزٌولوجً
حمحامً
محاضرة مدرج ك

القٌاس النفسً
محاضرة حمناش
مدرج علم النفس ك

فرنسٌة أ.بلعابد
مدرج ك
انجلٌزٌة أ ق2

14:30 – 13:00
نظرٌات التعلم
أ.عباس
محاضرة مدرج ك

16:00 – 14:30
علن الفٌزٌولوجً تط 1حمحامً ق2
علن الفٌزٌولوجً تط 2بورصالً
ق3
منهجٌة البحث مجذوب تط  4ق 4
منهجٌة تطبٌق 5حوتً سعاد
ق5
منهجٌة تطبٌق 6بلعٌد سارة ق6
منهجٌة تط  7معالش ق7

نظرٌات الشخصٌة تط3بن ٌحً بومدٌن ق 3

تط 2قٌاس نفسً بلفٌاللً ق2
نظرٌات الشخصٌة تط4حوتً ق4
نظرٌات الشخصٌة6تطدحمانً مرٌم
ق5
نظرٌات الشخصٌة 1تط ق6
تكنولوجٌا االعالم واالتصال
أ.مراح
محاضرة مدرج ك

نظرٌات الشخصٌة
أ.طاشمة
مدرج ك

نظرٌات الشخصٌة تط2بن ٌحً بومدٌن ق12

نظرٌات الشخصٌةتط5حوتً ق3
نظرٌات الشخصٌة7تطدحمانً مرٌم
ق4

علن النمو تط2ق 2بورصالً
علن المعرفً تط5ق 3عشاشرة
القٌاس النفسً تط 7ق 4بلفٌاللً
علن النمو تط 4ق 5بن حبٌب علن
الفٌزٌولوجً تط3ق6

جامعة أيب بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

لكية العلوم الإوساهية والعلوم الاجامتعية
قسم عمل النفس

10:00 – 8:30

المستوى :السنة الثالثة LMD
علم النفس العيادي

اس تعامل الزمن 2018/2017
11:30 – 10:00

13:00.11:30

14:30 – 13:00
علم النفس المرضي للطفل
والمراهق تط 2ق  9أ طهراوي

علم النفس المرضي للطفل والمراهق
محاضرة أ.طهراوي مدرج ص

األحد

اضطرابات السلوك
تط 1ق  6أ .تدالوي
االثنين

اضطرابات السلوك
أ.تدالوي
محاضرة مدرج ص

الثالثاء

االضطرابات الحسية الحركية
محاضرة أ
مدرج ك

األربعاء

السيكوسوماتيك
أ.براشد
محاضرة ك

اضطرابات الشخصية تط 4ق 9بلغالم
اضطرابات الشخصية تط 2ق10

االضطرابات الحسية الحركية تط3
علم النفس المرضي للطفل والمراهق تط5
ق  17طهراوي
االضطرابات الحسية الحركية
تط 1ق 7بن سعدون
حسي حركي رحمون تط4ق 8
المنهج العيادي و دراسة الحالة
تط  3أ.حاج سليمان ق4
تط  3حسي حركي بن سعدون

اضطرابات الشخصية عند الراشد
أ .فقيه
محاضرة ك

اضطرابات السلوك
تط 2ق  5تدالوي
المنهج العيادي ودراسة الحالة تط  3حاج
سليمان

اختبارات الشخصية
تط 3ق 3أ .داود حكيمة
اختبارات الشخصية تط 4ق4
منصوري صفية

اضط الشخصية عند الراشد
تط  11 3أ .بلغالم
المنهج العيادي و دراسة الحالة
تط 2أ.عيناد ق12
تط 4حسي حركي بن سعدون
ق13

اضط الشخصية عند الراشد تط 5ق 7بلغالم علنف مرضي للطفل والمراهق تط
 1ق 10عثماني أسماء
االضطرابات الحسية الحركية
تط 2ق 5أ.رحمون
اضطرابات السلوك
الحوكمة و أخالقيات المهنة
تط  3ق 6أ .تدالوي
أ.سجلماسي
تط 5حسي حركي بن سعدون تط7
محاضرة مدرج ص
علم النفس المرضي للطفل والمراهق تط 4
ق  13طهراوي

المنهج العيادي و دراسة الحالة
حاج سليمان
محاضرة مدرج ص

المنهج العيادي و دراسة الحالة
تط  1أ.حاج سليمان
تط 4حسي حركي بن سعدون

16:00-14:30
علم النفس المرضي للطفل
والمراهق تط 3ق 8
أ طهراوي
اختبارات الشخصية
تط 1ق 9أ داود حكيمة
اختبارات الشخصية تط5ق5
منصوري صفية
المنهج العيادي ودراسة الحالة
تط 3عيناد ق9
اختبارات الشخصية
تط 2ق 6داود حكيمة
اضط الشخصية عند الراشد
تط  1ق 8أ .بلغالم

انجليزية أ.عزوزي
ق10.
فرنسية أ .معايسة
قاعة كبيرة

اختبارات الشخصية
أ.سجلماسي
محاضرة مدرج ك

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

جامعة أبي بكر بلقايد

المستوى :السنة الثالثة LMD
علم النفس العمل و التنظيم

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

قسم علم النفس

10:00 – 8:30

اس تعامل الزمن 2018/2017
11:30 – 10:00

األحد

االثنين

الحوكمة و أخالقيات المهنة
أ.عميرات
محاضرة ق11

الثالثاء

منهجية البحث
أ.سلطاني
محاضرة ق11

األربعاء

منهجية البحث
أ.سلطاني
تطبيق ق9

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

16:00-14:30

السلوك التنظيمي
أ.سيفي
تطبيق ق 13

تسيير المؤسسة
أ.معالش
محاضرة ق11

تسيير المؤسسة
أ .معالش
تطبيق ق14

االرغنوميا

االرغنوميا

أ.مسلم
محاضرة ق14

أ.مسلم
تطبيق ق11

السلوك التنظيمي
أ.مسلم
محاضرة ق13

تسيير الموارد البشرية
أ.يحياوي
محاضرة ق11

تحليل العمل و دراسة المراكز
أ.سلطاني
محاضرة ق7

تحليل العمل و دراسة المراكز
أ .سلطاني
تطبيق ق11

التوجيه المهني وبناء المشروع.
محاضرة ق  13هواري إحالم

تسيير الموارد البشرية
أ.يحياوي
تطبيق ق11

قانون العمل
أ.ماريف
محاضرة ق10

جامعة أبي بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس

المستوى :مـ ـ ــاستر

علم النفس العيادي 1

التعيلم العايل والبحث العلمي
وزارة ـ

اس تعامل الزمن 2018/2017
10:00 – 8:30
االزذ

11:30 – 10:00
ػهى انُفظ انًشضٍ نهشاشذ
وانًغٍ
يسبضشة فمُه
لبػت ن

االثٍُُ

ػهى انُفظ نهطفم وانًشاهك
حط  2ق 8بىسصبنٍ

انثالثبء

انؼالخبث انُفغُت
حط  1زىحٍ ق 6
ػالخبث َفغُت حطبُك 3ق 7

اخخببساث انًمبَُظ انُفغُت
يسبضشة بضساوٌ يذسج ن

االسبؼبء

انؼالخبث انُفغُت 1
يسبضشة لبػت ن بٍ ػصًبٌ

انؼالخبث انُفغُت حط 2ق5بٍ
ػصًبٌ

انخًُظ

13:00 – 11:30

ػهى انُفظ نهطفم وانًشاهك
يسبضشة بىسصبنٍ يذسج ن

أطش انُظشَت انًفغشة
نالضطشاببث انُفغُت
حط  3ق 6
عكىنىخُت نألشخبص انًغٍُُ

14:30 – 13:00

16:00 – 14:30

ػهى انُفظ انًشضٍ نهشاشذ
وانًغٍ حط  1ق 6
إزصبء وحسهُم انًؼطُبث
حط  3ق 8
ػهى انُفظ انًشضٍ نهشاشذ
وانًغٍ حط  2ق 7

ػهى انُفظ انًشضٍ نهشاشذ وانًغٍ
حطبُك 3ق 10
إزصبء وحسهُم انًؼطُبث
حط  2ق 11
إزصبء وحسهُم انًؼطُبث
حط  1ق 12

ازصبء وحسهُم انًؼطُبث
يسبضشة فمُه يذسج ص

ػهى انُفظ نهطفم وانًشاهك
حطبُك 1ق  14يؼالػ
حطبُك 3ق  16بىسصبنٍ

ػهى انُفظ نهطفم وانًشاهك
حطبُك 2ق 10
ػهى انُفظ نهطفم وانًشاهك
حطبُك 3ق 11

اخخببساث انًمبَظ انُفغُت
بضساوٌ حط  1ق 8
اخخببساث وانًمبَُظ ااَفغُت حط
 2ق 3ػُُبد ثببج
االطش انُظشَت حط  3ق  17ػذة

اخخببساث وانًمبَُظ انُفغُت حط
 3ػُُبد ق 12
أطش انُظشَت انًفغشة
نالضطشاببث انُفغُت حط  2ق 4
أطش انُظشَت انًفغشة
نالضطشاببث انُفغُت حط 1ق 5
ػذة

أطش انُظشَت انًفغشة نالضطشاببث
انُفغُت
يسبضشة يذسج ن

ػهى انُفظ االَدببٍ
يسبضشة عدهًبعٍ
لبػت كبُشة

جامعة أبي بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
التعيلم العايل والبحث العلمي
وزارة ـ

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس

10:00 – 8:30

السداسي 1

اس تعامل الزمن 2018/2017
11:30 – 10:00
علم النفس االقتصادي
بكار سارة محاضرة ق 10

األحد

المستوى :ماستر العمل والتنظيم

13:00 – 11:30
علم النفس االقتصادي
بكار سارةتطبيق ق 12

14:30 – 13:00
التوجيه المهني وبناء المشروع
محاضرة بشالغم

االثنين

منهجية وتقنيات البحث
تطبيق شويخي آمال ق 10

تسيير الموارد البشرية
تطبيق سيفي ق13

تسيير الموارد البشرية
محاضرة صوفي قاعة كبيرة

تحليل العمل ودراسة المناصب
محاضرة مسلم مدرج ص

الثالثاء

علم النفس االجتماعي
للمنظمات
تطبيق ق 10سيفي

منهجية وتقنيات البحث
محاضرة بشالغم ق11

األرغنميا تصميمية
محاضرة مسلم ق 10

علم النفس االجتماعي للمنظمات
محاضرة مسلم

االربعاء

تحليل العمل ودراسة
المناصب
تطبيق  1سلطاني

األرغنميا تصميمية
تطبيق بكار سارة ق 10

التوجيه المهني وبناء المشروع.
ماريف
محاضرة ق 11

تحليل العمل ودراسة المناصب
تطبيق  1سلطاني

16:00-14:30
لغة أجنبية

جامعة أبي بكر بلقايد

المستوى :مـ ـ ــاستر

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
قسم علم النفس

علم النفس التربوي 01
السداسي األول

اس تعامل الزمن 2018/2017
11:30 – 10:00

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

16:00 – 14:30

10:00 – 8:30
االزذ

االحصبل يسبضشة ق  16بالل

انًسذداث انًسُطُت نهفؼم
انخشبىٌ بشَكغٍ
يسبضشة ق 16

يُهدُت انبسث فٍ ػهى
انُفظ انخشبىٌ
يسبضشة ق 16
نسًشٌ

انًسذداث انًسُطُت نهفؼم
انخشبىٌ
حطبُك 1بشَكغٍ ق 16

االثٍُُ

انؼًهُبث انًؼشفُت فٍ انًىالف انخشبىَت
زبخب يسبضشة ق 16

انؼًهُبث انًؼشفُت فٍ انًىالف
انخشبىَت
حطبُك 1زبخب ق 16

يُهدُت انبسث فٍ ػهى
انُفظ انخشبىٌ
حطبُك ق16
نسًشٌ

َظى انخؼهُى وانخكىٍَ
حطبُك 1يسبضشة يضَبٌ ػبذ هللا ق16

انخغُُش فٍ انخشبُت
يسبضشة ق  16يضَبٌ ػبذ هللا

نغت أخُبُت ق  16ق 14

انذافؼُت وانخؼهى وانًششوع
انشخصٍ
يسبضشة نسًشٌ ق 16

انذافؼُت وانخؼهى وانًششوع
انشخصٍ
حطبُك نسًشٌ ق 16

انثالثبء

األسبؼبء

َظى انخؼهُى وانخكىٍَ
يسبضشة يضَبٌ ػبذ هللا
ق16

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

ماسرت  1عمل للنفس املدريس

اس تعامل الزمن 2018/2017

10:00 – 8:30
االزذ

11:30 – 10:00
انؼُف انًذسعٍ
يسبضشة
عُب ق15

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

انؼُف انًذسعٍ
حطبُك
عُب ق 15

االثٍُُ
صؼىببث انخؼهى انًُبئُت طبشًت
يسبضشة ق 15

انثالثبء

األسبؼبء

انخًُظ

صؼىببث انخؼهى انًُبئُت حطبُك
ق 15

فشَغُت
ق 15
14اَدهُضَت
انىعبطت انًذسعُت يسبضشة
بٍ ػشبُت نسبُب ق 15

انًمببهت انؼُبدَت
يسبضشة بضساوٌ ق 15

خطىاث إَدبص انبسث
يسبضشة يغؼىدٌ ق 15

انخخهٍ ػٍ انًذسعت وػذو
انخأهُم يسبضشة ق 15أَالط
انًمببهت انؼُبدَت
حطبُك بضساوٌ ق 15

خطىاث إَدبص انبسث
حطبُك يغؼىدٌ ق 15

انخخهٍ ػٍ انًذسعت وػذو
انخأهُم حطبُك ق 15اَالط

ػهى انُفظ انبُئٍ فٍ انىعط
انًذسعٍ بٍ ػشبُت نسبُب ق
15

االحصبل انبُذاغىخٍ يسبضشة ق15

انذيح انًذسعٍ يسبضشة ق 15

انذيح انًذسعٍ يسبضشة ق 15

بالل

بالل

بالل

16:00 – 14:30

جامعة أبي بكر بلقايد

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
قسم علم النفس

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

المستوى :ماستر 01

اضطرابات التعلم

التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

السداسي األول

اس تعامل الزمن 2017/ 2016
10:00 – 8:30

األحد
االثنين

مدخل الى التربٌة الخاصة
محاضرة ق12
ا طهراوي

الثالثاء

اضطرابات التعلم فً
النظرٌات الحدٌثة
محاضرة ق 13أ .حاجب

الخميس

التعلم فً ظل علم النفس
المعرفً
تط 1ق 7أ .بن ٌحًٌ فراح

11:30 – 10:00

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

16:00-14:30

فرنسٌة ق  4بورصالً

علم النفس العصبً تط 1ق12
أ.عدة

طرق و تقنٌات البحث
محاضرة ق.ك
أ بشالغم

علم النفس العصبً
محاضرة ق 4
أ.عدة

التعلم فً ظل علم النفس المعرفً
محاضرة القاعة الكبٌرة
ا حاجب

اضطرابات التعلم االكادٌمً
النظري
تط 1ق 7ا بن ٌحًٌ فراح

طرق و تقنٌات البحث
تط  1ق 9أ .بن صالح

اضطرابات التعلم االكادٌمً
محاضرة أ عطار ق 12

اضطرابات التعلم االكادٌمً فً
النظرٌات الحدٌث
تط  1ق 7أ .بن صالح

انجلٌزٌة ق 10أ شرقً

جامعة أيب بكر بلقايد
لكية العلوم الإوساهية والعلوم الاجامتعية
قسم عمل النفس

10:00 – 08:30

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

اس تعامل الزمن 2017/2016
11:30 – 10:00
القٌاس التربوي تط 1ق 5أ.صوفً

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء
الخميس

س

ابستمولوجٌا التربٌة تط  2ق3
تط 3ق 4أ.منهجٌة بن عبد هللا حفصة
ابستمولوجٌا التربٌة
أ.
قاعة كبٌر ة1

مذاهب و نظرٌات
تربوٌة
أ.عمٌرات
مدرج علن

منهجٌة البحث التربوي
أ.عباس
مدرج ص

المستوى :السنة الثانية علوم التربية
LMD
السداسي 3

علم النفس التربوي
أ.جمعً
مدرج ص

علن االجتماعً المدرسً
أ.سٌب
مدرج ص

منهجٌة البحث تط2ق 2أ.عباس
مذاهب ونظرٌات فً لتربٌة تط3ق3
أ.عمٌرات

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

القٌاس التربوي
أ.صوفً
مدرج ص

طرق و استراتٌجٌات التدرٌس
أ.بالل
محاضرة ص

طرق التدرٌس تط2ق 7لقمش
طرق التدرٌس تط 1ق 10لقمش
علن التربوي تط2ق 3بن عبد هللا حفصة علن االجتماعً المدرسً تط1
ق8العبدلً
علن االجتماعً المدرسً تط3
علن التربوي تط3ق 9أ.شٌحا
ق4العبدلً

طرق التدرٌس تط3ق4
علنف االجتماعً مدرسً تط2ق3
أ.سٌب

مذاهب ونظرٌات
تربوٌةتط1ق4عمٌرات

منهجٌة البحث تط1ق3
القٌاس التربوي تط 3ق6
دحمانً مرٌم

مذاهب ونظرٌات تط2ق2
عمٌرات

16:00-14:30
فرنسٌة ق13
أ .بندي وٌس
انجلٌزٌة ق  5أ.عزوزي
علن التربوي تط 1ق5
أ .جمعً
ابستمولوجٌا التربٌة تط3ق6

منهجٌة البحث تط3ق7
سلطانً
ابستمولوجٌا التربٌة تط  1ق3

القٌاس التربوي تط 2ق8
دحمانً مرٌم

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

اس تعامل الزمن 2018/ 2017

األحد

االثنين

الثالثاء

10:00 – 08:30

11:30 – 10:00

صعوبات التعلم
أ بوغازي مدرج ك

صعوبات التعلم
تط 1ق 6أ بوغازي
تط2ق  7سعيدي
التقويم التربوي طهراوي تط 3ق 8

تكنولوجية التربية
أ .مزيان عبد هللا
محاضرة ق5
منهجية و تقنيات البحث
محاضرة القاعة الكبيرة
طهراوي عبد المجيد

منهجية و تقنيات البحث
تط  2ق 3
تط  3ق 8

األربعاء

نظريات التعلم
تط  1ق 11
تط  2ق 12

منهجية و تقنيات البحث
محاضرة لقمش تط ق 12

الحوكمة و أخالقيات المهنة
محاضرة مدرج ص
أ .سجلماسي

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

صعوبات التعلم
تط 3ق 10أ.سعيدي

االحصاء التطبيقي
أ.صوفي محاضرة

التقويم التربوي
تط 1طهراوي ق 11
التقويم التربوي تط 2ق 8بالل
نظريات التعلم
تط  3ق 9

علم النفس الطفل و المراهق
أ .بندي ويس
محاضرة مدرج ص
علنف المرضي للطفل
والمراهق
تط 1ق5
تط 2ق6
تط 3ق7

16:00-14:30

قاعة كبيرة

جودة الحياة
محاضرة مدرج ك عدة

نظريات التعلم
أ .حاجب
محاضرة قاعة كبيرة
التقويم التربوي
محاضرة مدرج ص
أ.بوغازي

فرنسية مدرج ك
مدرج ص انجليزية

جامعة أيب بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

لكية العلوم الإوساهية و الاجامتعية

التعيلم العايل والبحث العلمي
وزارة ـ

المستوى :مـ ـ ــاستر2

علم النفس المرضي للنمو

علم النفس
قسم عمل
النفس
قسم

اس تعامل الزمن 2018 -2017
10:00 – 8:30
االزذ

11:30 – 10:00

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

اإلضطشاببث انسغُت

اإلضطشاببث انسغُت
انسشكُت

انخىزذ

أ.ػشبششة يسبضشة ق12

16:00 – 14:30
فشَغُت زًسبيٍ ق

حط ق 12أ.بُذٌ وَظ

أ .ػشبششة (حط ق)14
االثٍُُ

فشَغُت اَدهُضَت ق14

ػهى انُفظ انًُى وانخؼهى
يسبضشة ق 7

انثالثبء

األسبؼبء

انخىزذ
أ.بُذٌ وَظ
يسبضشة ق12

يُهدُت حط ق12
أ.يششبط

يُهدُت

انخًثالث اإلخخًبػُت

أ.يششبط

أيششبط

يسبضشة ق 12

يسبضشة ق12

جامعة أيب بكر بلقايد
لكية العلوم الإوساهية و الاجامتعية

االثٍُُ

انثالثبء

االسبؼبء

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
التعيلم العايل والبحث العلمي
وزارة ـ

علم النفس المرضي للطفل
والصعوبات المدرسية

اس تعامل الزمن 2018/2017

قسم عمل النفس

االزذ

المستوى :مـ ـ ــاستر2

10:00 – 8:30

11:30 – 10:00

انشػبَت انُفغُت

انشػبَت انُفغُت

أ .نسًشٌ يسبضشة ق13

أ.نسًشٌ حطبُك ق13

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

انُشبط انؼمهٍ وانًؼشفٍ

انُشبط انؼمهٍ وانًؼشفٍ

اضطشاببث انًُى

اضطشاببث انًُى

أ.بشاشذ (يسبضشة)ق13

أ.بشاشذ (حطبُك)ق17

ػشبششة (يسبضشة) ق 13

حطبُك ػشبششة ق 17

فشَغُت ق 13أ

يُهدُت انبسث

يُهدُت انبسث

اَدهُضَت ق  13أ.

أ.فمُه (يسبضشة)ق13.

أ( .حط)ق  13أ.ػُُبد ثببج

انصؼىببث انًذسعُت
ػببط (يسبضشة) ق13

انصؼىببث انًذسعُت
ػببط (يسبضشة) ق13

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

جامعة أيب بكر بلقايد
لكية العلوم الإوساهية و الاجامتعية

التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

قسم عمل النفس

المستوى :ماستر 02

اضطرابات التعلم

اس تعامل الزمن 2018/2017
10:00 – 8:30
االزذ

االثٍُُ

انثالثبء

انخًُظ

اَدهُضَت ق 12

11:30 – 10:00

13:00 – 11:30

اعخشاحُدُبث انخؼهى يسبضشة طبشًت ق 11

اعخشاحُدُبث انخؼهى حطبُك
طبشًت ق 17

14:30 – 13:00

16:00 – 14:30

انبشَبيح انخشبىَت نزوٌ اضطشاببث انخؼهى
(يسبضشة) ق 18داود زكًُت

يُهدُت انبسث (يسبضشة)
ق  14ػطبس

إسشبد روٌ اضطشاببث انخؼهى
(يسبضشة) ق 18خًؼٍ

فشَغُت ق 15

انخأهُم االخخًبػٍ نزوٌ اضطشاببث انخؼهى
(يسبضشة) ق  18خًؼٍ

انخأهُم االخخًبػٍ نزوٌ
اضطشاببث انخؼهى
حط 1ق  12بٍ َسٍُ فشذ

انخسهُم اإلزصبئٍ (يسبضشة) ق7
بٍ َسٍُ فشذ

انبشايح انخشبىَت نذوٌ
اضطشاببث انخؼهى
حط 1ق 9أ.شُخٍ

جامعة أيب بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

لكية العلوم الإوساهية و الاجامتعية

التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

قسم عمل النفس

10:00 – 8:30

المستوى :ماستر 02

العمل و التنظيم

اس تعامل الزمن 2018/2017
11:30 – 10:00

13:00 – 11:30

14:30 – 13:00

16:00 – 14:30

االزذ

االثٍُُ
ضغىط انؼًم أ.شىَخٍ
ير ق6

انمُبدة واالششاف
يسبضشة َسُبوٌ ق 7

فشَغُت
َسُبوٌ ق 17

انثالثبء
ضغىط انؼًم أ.شىَخٍ
حط ق8

يُهدُت أ.بشالغى
ير ق ن

ظشوف انؼًم و انغاليت انًهُُت
شىَخٍ حط ق8

فشَغُت ق10

حمُُى االداء أ.فبضم
حط ق8

ظشوف انؼًم و انغاليت انًهُُت
فبضم ق  8يسبضشة

اَدهُضَت ق ن

األسبؼبء
حمُُى االداء أ.فبضم
ير ق 8

جامعة أيب بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

لكية العلوم الإوساهية و الاجامتعية

التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

قسم عمل النفس

اس تعامل الزمن 2018/2017

10:00 – 8:30

11:30 – 10:00

عُكُىنىخُت انشخصُت
حط أ .ػذة 14

عُكُىنىخُت انشخصُت
أ .ػذة
(يسبضشة) ق 14

االزذ

13:00 – 11:30

المستوى :ماستر 02

االرشاد ومعالم المشروع المدرسي والمهني

14:30 – 13:00

يُهدُت
أ.بشالغى
(يسبضشة) يذسج ص

االثٍُُ

انثالثبء

االسبؼبء

16:00 – 14:30

حًُُت انًىاسد انبششَت
أَ.سُبوٌ ق 16
عُكُىنىخُت انخؼهى
أ .يضَبٌ بششي
يسبضشة ق 9

انًششوع انًذسعٍ
يسبضشة أشؼُب ق12

عُكُىنىخُت اإلبخكبس
أ .ػطبس ق 9

عُكُىنىخُت انخؼهى
حط يضَبٌ بششي ق 9

جامعة أيب بكر بلقايد

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

لكية العلوم الإوساهية و الاجامتعية

التعيلم العايل و البحث العلمي
وزارة ـ

قسم عمل النفس

اس تعامل الزمن 2018/2017
13:00 – 11:30

المستوى 1 :عام النفس المهني

14:30 – 13:00

10:00 – 8:30

11:30 – 10:00

خًغ وحسهُم انًؼطُبث
االزصبئُت يسبضشة ق  18فمُه

انمُبط انُفغٍ يسبضشة بهفُالنٍ
ق 18

االثٍُُ

اَدهُضَت يسبضشة ق18

خًغ وحسهُم انًؼطُبث االزصبئُت
حطبُك ق  18فمُه

ػهى انُفظ انفضَىنىخٍ
ق 18طبُب

انثالثبء

ػهى انُفظ انفضَىنىخٍ
ق 18طبُب

ػهى انُفظ انًُى
يسبضشة زبخب ق 9

يذخم انً ػهى انُفظ
يسبضشة ق  18عدهًبعٍ

انمُبط انُفغٍ حط
بهفُالنٍ ق 18

االسبؼبء

يذخم انً انًُهدُت يسبضشة
ق 18

يذخم انً انًُهدُت يسبضشة
ق 18

يذخم انً ػهى االػالو
ق 18

يذخم انً ػهى انُفظ
حط  18عدهًبعٍ

16:00 – 14:30

االزذ

ػهى انُفظ انًُى
حط زبخب ق 18

