
 

 انية علم النفسالسنة الث :المستوى              استعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي الثاني         

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 

  علم النفس االجتماعي
 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف  10.30 – 9.00

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

 مشربط

 االثنين
14/05/2018 

علم النفس عمل و 
 تنظيم

 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف  10.30 – 9.00

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

 بن غربي 

 الثالثاء
15/05/2018 

 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف  10.30 – 9.00 القياس النفسي

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

  عشاشرة

 األربعاء
16/05/2018 

 علم النفس المدرسي
 

9.00 – 10.30 

 

 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف 

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

 مسعودي

 الخميس
17/05/2018 

علم النفس النمو و 
 الفروق الفردية

 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف  10.30 – 9.00

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

 حاجب 

 األحد         
20/05/2018 

 علم النفس المرضي

 

 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف  10.30 – 9.00

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

  بورصالي 

 االثنين        
21/05/2018 

 منهجية و تقنيات البحث
 

09.00- 10.30 

 

 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف 

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

 لحمري 
 

  

تكنولوجيا االعالم و  الثالثاء 
 االتصال 

09.00- 10.30 

 

 (2)مدرج 5+4( ف1)مدرج 3+2+1ف 

 2ق كبيرة  7ف  1ق كبيرة  6ف

 عبد الالوي 

     



   
 

  

 التربيةم والسنة الثانية عل :المستوى         تحانات السداسي الثاني         استعمال الزمن الخاص بام     

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 7ق4ف-6ق3ف-5ق2ف-4ق1ف 10.30 – 9.00 التوجيه واالرشاد التربوي
 11ق8ف -10ق7ف-9ق6ف-8ق5ف

 بالل

 االثنين
14/05/2018 

 7ق4ف-6ق3ف-5ق2ف-4ق1ف 10.30 – 9.00 القياس التربوي واعداد االختبارات
 11ق8ف -10ق7ف-9ق6ف-8ق5ف

 صوفي

 الثالثاء
15/05/2018 

 7ق4ف-6ق3ف-5ق2ف-4ق1ف 10.30 – 9.00 علم النفس التربوي
 11ق8ف -10ق7ف-9ق6ف-8ق5ف

 لحمري 

 األربعاء
16/05/2018 

 7ق4ف-6ق3ف-5ق2ف-4ق1ف 10.30 – 9.00 التربية العالجية والتعليم المكيف
 11ق8ف -10ق7ف-9ق6ف-8ق5ف

 عدة 

 الخميس
17/05/2018 

 المقارنة التربية
 

 7ق4ف-6ق3ف-5ق2ف-4ق1ف 10.30 – 9.00
 11ق8ف -10ق7ف-9ق6ف-8ق5ف

 جمعي 
 

 األحد 
20/05/2018 

 االدارة والتخطيط التربوي
 

 7ق4ف-6ق3ف-5ق2ف-4ق1ف 10.30 – 9.00
 11ق8ف -10ق7ف-9ق6ف-8ق5ف

مزيان عبد 
 هللا

 االثنين
21/05/2018 

 منهجية البحث التربوي
 
 

09.00- 10.30 

 
 

 7ق4ف-6ق3ف-5ق2ف-4ق1ف
 11ق8ف -10ق7ف-9ق6ف-8ق5ف

 عباس
 
 
 

 

 



 السنة الثالثة علم النفس التربوي :المستوى      استعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي الثاني           

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 6ق3ف-  5ق2ف-  4ق1ف 12.15 – 10.45 التربوي الجزائري النظام

 9ق6ف-  8ق5ف-  7ق4ف

 بوغازي 

 االثنين
14/05/2018 

التربية البدنية و الرياضة 
 المكيفة 

 6ق3ف-  5ق2ف-  4ق1ف 12.15 – 10.45

 9ق6ف-  8ق5ف-  7ق4ف

 بن يحيى

 الثالثاء
15/05/2018 

 6ق3ف-  5ق2ف-  4ق1ف 12.15 – 10.45 علم النفس األسري 

 9ق6ف-  8ق5ف-  7ق4ف

 جمعي

 األربعاء
16/05/2018 

 6ق3ف-  5ق2ف-  4ق1ف 12.15 – 10.45 نظريات التعلم 

 9ق6ف-  8ق5ف-  7ق4ف

 حاجب

 الخميس
17/05/2018 

 6ق3ف-  5ق2ف-  4ق1ف 12.15 – 10.45 المناهج التربوية 

 9ق6ف-  8ق5ف-  7ق4ف

 قورار

 األحد 
20/05/2018 

 6ق3ف-  5ق2ف-  4ق1ف 12.15 – 10.45 التربوية  المشكالت

 9ق6ف-  8ق5ف-  7ق4ف

 بوغازي 

 االثنين
21/05/2018 

 المخدرات و المجتمع
 
 

 6ق3ف-  5ق2ف-  4ق1ف 12.15 – 10.45

 9ق6ف-  8ق5ف-  7ق4ف     

 تدالوي

 

 

 

 



 الثة علم النفس العياديالسنة الث :المستوى                    حانات السداسي الثاني        استعمال الزمن الخاص بامت

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

-13ق4ف-12ق3ف-11ق2ف-10ق1ف 12.15 – 10.45 العالج النسقي 

-18ق8ف-17ق7ف-16ق6ف-14ق5ف

 20ق10ف-19ق9ف

 حوتي 

 االثنين
14/05/2018 

-13ق4ف-12ق3ف-11ق2ف-10ق1ف 12.15 – 10.45 المخدرات و المجتمع

-18ق8ف-17ق7ف-16ق6ف-14ق5ف

 20ق10ف-19ق9ف

 تدالوي 

 الثالثاء
15/05/2018 

 العالجات السلوكية
  المعرفية 

-13ق4ف-12ق3ف-11ق2ف-10ق1ف 12.15 – 10.45

-18ق8ف-17ق7ف-16ق6ف-14ق5ف

 20ق10ف-19ق9ف

 طهراوي

 األربعاء
16/05/2018 

العالجات ذات المنحى 
 التحليلي 

-13ق4ف-12ق3ف-11ق2ف-10ق1ف 12.15 – 10.45

-18ق8ف-17ق7ف-16ق6ف-14ق5ف

 20ق10ف-19ق9ف

 طهراوي 

 الخميس
17/05/2018 

-13ق4ف-12ق3ف-11ق2ف-10ق1ف 12.15 – 10.45 تقنيات التشخيص

-18ق8ف-17ق7ف-16ق6ف-14ق5ف

 20ق10ف-19ق9ف

 رصالبو

 األحد 
20/05/2018 

 

 علم النفس االدوية 
 
 

10.45 – 12.15 

 
 
 

-13ق4ف-12ق3ف-11ق2ف-10ق1ف

-18ق8ف-17ق7ف-16ق6ف-14ق5ف

 20ق10ف-19ق9ف

 سجلماسي 

 أ  

 



 

 

 العمل و تنظيم السنة الثالثة علم النفس  :المستوى          استعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي الثاني

 

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 سلطاني  21قــــــاعة  12.15 – 10.45 تحليل الفرد 

 االثنين
14/05/2018 

21قــــــاعة  12.15 – 10.45 المخدات و المجتمع  تدالوي  

 الثالثاء
15/05/2018 

21قــــــاعة  12.15 – 10.45 االرغنوميا  مسلم  

 األربعاء
16/05/2018 

21قــــــاعة  12.15 – 10.45 الصحة النفسية و العمل   فواتيح  

 الخميس
17/05/2018 

 تسيير المورد البشرية 
 

 فرنسية

10.45 – 12.15 

 
13.00- 14.30 

21قــــــاعة   
 

18اعة ــــــق  

 يحياوي
 

 يحياوي

 األحد 
20/05/2018 

 دارة تسيير المشروع المهنيإ
 
 

10.45 – 12.15 

 
 

21قــــــاعة   ماريف  

 أ  

 

 

 



 

 عمل و تنظيم   1ماستر  :المستوى                         استعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي الثاني

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امــــــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

االختيار المهني وتقنيات 
 التوظيف 

 ماريف  21قــــــاعة  14.30 – 13.00

 االثنين
14/05/2018 

  منهجية وتقنيات البحث 

13.00 – 14.30  
21قــــــاعة   بشالغم  

 الثالثاء
15/05/2018 

21قــــــاعة  14.30 – 13.00 ادارة الصراع التنظيمي   فواتبح  

 األربعاء
16/05/2018 

21قــــــاعة  14.30 – 13.00 االتصال التنظيمي   مسلم   

 الخميس
17/05/2018 

 االحصاء التطبيقي 
 

21قــــــاعة  14.30 – 13.00  بلفباللي 

 األحد 
20/05/2018 

 السلوك التنظيمي 
 

21قــــــاعة  14.30 – 13.00  سلطاني  

 االثنين
21/05/2018 

 تسيير الموارد البشرية 
 

21قــــــاعة  14.30 – 13.00  يحياوي  
 

 أ  

  

 

 



 عيادي  1ماستر  :حانات السداسي الثاني                                      المستوىبامت استعمال الزمن الخاص

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امــــــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف 14.30 – 13.00 االتصــال 

 16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف

 عبد الالوي

 االثنين
14/05/2018 

  االختبارات النفسية

13.00 – 14.30  
-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف

16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف  

 بزراوي

 الثالثاء
15/05/2018 

-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف 14.30 – 13.00 النفس االجرام  ل علم

16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف  

 تدالوي 

 األربعاء
16/05/2018 

-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف 14.30 – 13.00 دراسة حالة 

16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف  

 سجلماسي 

 الخميس
17/05/2018 

-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف 14.30 – 13.00 أخالقيات المهنة 

16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف  

 سجلماسي 

 األحد 
20/05/2018 

 العالجات النفسية
  

-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف 14.30 – 13.00

16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف  

 بن عصمان 

 االثنين
21/05/2018 

-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف 14.30 – 13.00 علم النفس الصدمة      

16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف  

 تدالوي

 الثالثاء
22/05/2018 

 السيكوسوماتيةاالضطرابات ا
 

-12ق3ف -11ق2ف -10ق1ف 14.30 – 13.00

16ق6ف -14ق5ف -13ق4ف  

 براشد 
 

 أ  

 



 تربوي  1ماستر  :المستوى                                            حانات السداسي الثانياستعمال الزمن الخاص بامت

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 05ق2ف -04ق1ف 14.30 – 13.00 تكين المكونين 

 07ق4ف -06ق3ف

 بالل 

 االثنين
14/05/2018 

  االحصاء 

13.00 – 14.30  
 05ق2ف -04ق1ف

 07ق4ف -06ق3ف

 بن يحي فرح 

 الثالثاء
15/05/2018 

 هندسة التكوين

 
 05ق2ف -04ق1ف 14.30 – 13.00

 07ق4ف -06ق3ف

 مزيان عبد هللا 

 األربعاء
16/05/2018 

 05ق2ف -04ق1ف 14.30 – 13.00 التربية و الصحة النفسية 

 07ق4ف -06ق3ف

 خدة 

 الخميس
17/05/2018 

 05ق2ف -04ق1ف 14.30 – 13.00 منهجية التقصي 

 07ق4ف -06ق3ف

 عطار 

 األحد 
20/05/2018 

 التكوين المهني و التمهين 
 

 05ق2ف -04ق1ف 14.30 – 13.00

 07ق4ف -06ق3ف

 هواري 
 

 االثنين
21/05/2018 

 الببداغوجية 
 

 05ق2ف -04ق1ف 14.30 – 13.00

 07ق4ف -06ق3ف

 مزيان عبد هللا

 الثالثاء
22/05/2018 

 العالقة التربوية 
 

 05ق2ف -04ق1ف 14.30 – 13.00

 07ق4ف -06ق3ف

 مزيان 
 

 

  

 

 



  مدرسي  1ماستر  :حانات السداسي الثاني                                   المستوىاستعمال الزمن الخاص بامت

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 سيب  A1قاعة كبيرة  14.30 – 13.00 علم النفس االجتماعي المدرسي 

 االثنين
14/05/2018 

  الدافعية و المشروع 

13.00 – 14.30  
 بشالغم  A1قاعة كبيرة 

 الثالثاء
15/05/2018 

 طاشمة  A1قاعة كبيرة  14.30 – 13.00 علم النفس المرضي للمتمدرس 

 األربعاء
16/05/2018 

 عطار  A1قاعة كبيرة  14.30 – 13.00 التدريب على تطبيق االختبارات 

 الخميس
17/05/2018 

 قورارا A1قاعة كبيرة  14.30 – 13.00 علم النفس األسري  
 

 األحد 
20/05/2018 

 علم النفس البيولوجي 
 

 عدة  A1قاعة كبيرة  14.30 – 13.00
 

 االثنين
21/05/2018 

 تقنيات جمع البيانات 
 

 مزيان بشرى  A1قاعة كبيرة  14.30 – 13.00

 الثالثاء
22/05/2018 

 صعوبات التعلم األكاديمة 
 

 طاشمة  A1قاعة كبيرة  14.30 – 13.00

 

 

 

 



 

 

 عمل و تنظيم  2ماستر  :حانات السداسي الثاني                                        المستوىاستعمال الزمن الخاص بامت     

 

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 بشالغم   18قاعة  14.30 – 13.00 حلقات التدريب على منهجية البحث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ارشاد و توجيه 2ماستر  :حانات السداسي الثاني                                        المستوىاستعمال الزمن الخاص بامت     

 

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 بشالغم  19قاعة   13.00-14.30  البحث   ملتقى تدريبي  منهجي على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صعوبات مدرسية   2ماستر  :المستوى                حانات السداسي الثاني                        استعمال الزمن الخاص بامت     

 

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

منهجية البحث و جمع و تحليل 
 المعطيات 

 فقيه 20قاعة   13.00 - 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ليسانس مهني    :المستوى      اني                           استعمال الزمن الخاص بامتحانات السداسي الث     

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 فقيه  14 قـــــاعة  10.30 – 9.00 جمع و تحليل المعطيات 

 االثنين
14/05/2018 

14قـــــاعة   10.30 – 9.00 تقنيات الفحص   بزراوي  

 الثالثاء
15/05/2018 

14قـــــاعة   10.30 – 9.00 مدخل الى االعالم اآللي   عبد الالوي 

 األربعاء
16/05/2018 

 10.30 – 9.00 علم االجرام 

 

14قـــــاعة    سيب  

 الخميس
17/05/2018 

14قـــــاعة   10.30 – 9.00 علم النفس النمو   حاجب  
 

 األحد 
20/05/2018 

14قـــــاعة   10.30 – 9.00 الشخصية   عدة  
 

 االثنين
21/05/2018 

 10.30 -09.00 منهجية 

 

14قـــــاعة    بن عربية   

 الثالثاء
22/05/2018 

14قـــــاعة   10.30 – 9.00 القياس النفسي   براشد  

 

 

 

 

 



 اضطرابات التعلم   2ماستر  :المستوى         حانات السداسي الثاني                               استعمال الزمن الخاص بامت     

 

 األساتذة األفواج + القاعة التوقيت  المقاييس امـــــــــــاألي

 األحد
13/05/2018 

 بن يحي فرح 17قاعة   13.00-14.30  ملتقى تدريبي  منهجي على البحث  

 

 


