جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت
10:0008:30

11:3010:00

13:0011:30

14:3013:00

16:0014:30

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
استعمال الزمن للسنة الثانية علﻢ النفس )ل م د(

السنة الجامعية 2018 -2017
]السداسي الثالث[

اﻻثنين

الثﻼثاء

الخميس

علﻢ النفس النمو والفروق
الفردية ) 01محاضرة(

القياس النفسي
)محاضرة(

أ/بطواف -المدرج 06

أ /حبال المدرج 06

اﻷحد
القياس النفسي حبال ف/ 01ق 38
علﻢ نفس المعرفي أ /منصوري ف/03ق 39
تكنولوجيا اﻻتصال متاجر
ف /03ق 37

القياس النفسي حبال ف/03ق 38
تكنولوجيا اﻻتصال
متاجر ف /01ق 24

علﻢ نفس المعرفي
أ .منصوري ف 02ق 39

علﻢ النفس النمو  01بطواف
ف /02ق 37

تكنولوجيا اﻻتصال متاجر ف /02ق 37

علﻢ النفس النمو 01
بطواف ف/ 01ق 37

نظريات الشخصية أ .موسي ف /03ق 38

علﻢ النفس الفيزيولوجي تلمساني  /02ق 27

نظريات التعلﻢ
)محاضرة(
أ /لهباب -المدرج 06

نظريات الشخصية
أ .موسي ف/01ق 38

نظريات الشخصية
)محاضرة(
أ /الشيخ -المدرج 06

نظريات الشخصية
أ .الشيخ ف/ 02ق 37
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القياس النفسي حبال
ف/ 02ق 38

منهجية وتقنيات البحث
) 01محاضرة(
أ/خلوفي -المدرج 06

منهجية  01أ .بن سعيد
ف25 /03
منهجية  01أ .بن سعيد
ف/ 01ق 25

اﻷربعاء
علﻢ النفس المعرفي
)محاضرة(  -المدرج 06
أ /منصوري

علﻢ النفس الفيزيولوجي
تلمساني ف// 03ق37
علﻢ نفس المعرفي
أ  .منصوري ف/01ق 32

علنفس النمو أ .شعبان
ف /03ق 36

لﻐة اجنبية أ .ناﺻر
ف / 03ق 37

علﻢ النفس الفيزيولوجي
تلمساني ف/01ق 37

لﻐة اجنبية أ .ناﺻر
ف/ 02ق 37

علﻢ النفس الفيزيولوجي

لﻐة اجنبية أ .ناﺻر
ف / 01ق 37

محاضرة(
أ/تلمساني -المدرج 06

منهجية  01أ .بن سعيد
ف/02ق37

ع  /رئيس القسﻢ:

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
استعمال الزمن للسنة الثالثة علﻢ النفس العيادي )ل م د(
ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

اﻷحد

10:0008:30

اﻻضطرابات الشخصية عند الراشد
دة .رماس ف / 01ق 36

11:3010:00

اﻻضطرابات الشخصية عند الراشد
دة .رماس ف 02ق 36

13:0011:30

الحوكمة واخﻼﻗيات المهنة
)محاضرة(
أ .رحوي المدرج 06

14:3013:00

اختبارات الشخصية
د .فارس ف 01ق 38

16:0014:30

السيكوسوماتيك

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

علﻢ النفس العيادي ودراسة
د .مقسﻢ
الحالة
)محاضرة(

اﻻضطرابات الحسية الحركية
واﻻداتية )محاضرة(
دة .بن حليلﻢ المدرج 06

لﻐة أجنبية أ .محدادي ف / 02ق 32

اضطرابات السلوك
)محاضرة( أ .ديب
المدرج 05

علﻢ النفس العيادي ودراسة الحالة
د .مقسﻢ ف /02ق 39

اضطرابات السلوك
أ .ديب ف / 01ق 27

اﻻضطرابات الحسية الحركية واﻻداتية
أ .حوكي ف / 01ق 32

اختبارات الشخصية
د .فارس ف  03ق 31
اﻻضطرابات الحسية الحركية
واﻻداتية دة.بن حليلﻢ ف /03ق 38

لﻐة أجنبية أ .محدادي ف /03ق 32

اخر تعديل يوم 2017/10/10

المدرج 05

علﻢ النفس العيادي
ودراسة الحالة
د .مقسﻢ ف //03ق 39

اختبارات الشخصية
د .فارس ف  03ق 38

الخميس

علﻢ النفس المرضي للطفل
والمراهق أ .بوحﺺ )محاضرة(
المدرج 06
علﻢ النفس المرضي للطفل والمراهق
أ.بوحﺺ ف/01ق 36
اضطرابات السلوك
أ .شعبان ف /02ق 23
علﻢ النفس المرضي للطفل والمراهق
أ.بوحﺺ ف02ق 36
اضطرابات السلوك
أ .شعبان ف / 03ق 23

علﻢ النفس العيادي ودراسة الحالة
د .مقسﻢ ف39 /01
اﻻضطرابات الحسية الحركية واﻻداتية
أ .حوكي ف /2ق 27

اختبارات الشخصية
د .فارس ف 02ق 36

اﻻضطرابات الشخصية عند الراشد
دة .رماس ف /03ق 29

لﻐة أجنبية أ محدادي ف / 01ق 32

)محاضرة( د .فارس المدرج 06

السنة الجامعية 2018 -2017
]السداسي الخامس[

اختبارات الشخصية
)محاضرة( د .فارس لمدرج 06

اﻻضطرابات الشخصية عند
الراشد )محاضرة( دة .رماس
المدرج 05

ع /رئيس القسﻢ:

علنفس المرضي للطفل والمراهق
أ .بوحﺺ ف 03ق 36

جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية

ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

السبت

– 08:30
10:00

احصاء وتحليل المعطيات
محاضرة أ .حبال
المدرج 06

– 10:00
11:30
– 11:30
13:00
– 13:00
14:30

لﻐة أجنبية ف/02ق 29
أ .بن سيدي احمد
احصاء وتحليل المعطيات
أ .حبال ف/01ق 25
لﻐة أجنبية ف/01ق 29
أ .بن سيدي احمد
احصاء وتحليل المعطيات
أ .حبال ف/02ق 25
علﻢ النفس اﻻيجابي
محاضرة
أ.حبال المدرج 06
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استعمال زمن السداسي اﻷول
اﻷحد

ماستر 1علﻢ النفس العيادي

اﻻثنين

الثﻼثاء

سيكولوجية اﻻشخاص في
وضعية اﻻعاﻗة محاضرة
أ.حرطاني المدرج 05

اﻻختبارات والمقاييس النفسية
محاضرة
المدرج 04
أ.مقسﻢ

علﻢ النفس المرضي
للراشد والمسن محاضرة
المدرج 06
أ.ديب

علﻢ النفس المرضي للطفل
والمراهق
أ.عبد الرحيﻢ ف/01ق29

علﻢ النفس المرضي للراشد
والمسن أ.ديب
ف/02ق 39

علﻢ النفس المرضي للطفل
والمراهق محاضرة
أ.عبد الرحيﻢ المدرج 06

علﻢ النفس المرضي للراشد
والمسن أ.ديب
ف /01ق 37

علﻢ النفس المرضي للطفل
والمراهق
أ.عبد الرحيﻢ ف02ق 17

اﻻختبارات والمقاييس النفسية
أ.مقسﻢ ف/02ق 40
العﻼجات النفسية
ف/01ق 30
أ.
العﻼجات النفسية
ف/02ق 30
أ.
اﻻختبارات والمقاييس النفسية
أ.مقسﻢ ف36 /01
العﻼجات النفسية 01
محاضرة
المدرج 05
أ.

– 14:30
16:00
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ع /رئيس القسﻢ:

اﻷربعاء

الخميس
اﻻطر النفسية المفسرة لﻼضطرابات
النفسية
أ .منصوري ف/01ق 22

اﻻطر النفسية المفسرة لﻼضطرابات
النفسية محاضرة
أ .منصوري المدرج 06

اﻻطر النفسية المفسرة
لﻼضطرابات النفسية أ.منصوري
ف/02ق 10

جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
استعمال زمن السداسي اﻷول

ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

السبت

– 08:30
10:00

اضطرابات النمو الحسي
الحركي لذوي التوحد
محاضرة أ .غمبازة ق 32

نظريات التعلﻢ
محاضرة ق 33
أ .فﻼح

– 10:00
11:30

اضطرابات النمو الحسي
الحركي لذوي التوحد
تطبيق أ .غمبازة ق 32

نظريات التعلﻢ
تطبيق ق 33
أ .فﻼح

– 11:30
13:00

تقنيات الفحﺺ والكشف
في مجال التوحد
محاضرة أ.يوب ق 32

علﻢ النفس الطفل والمراهق
أ .رماس
محاضرة ق 36

– 13:00
14:30

تقنيات الفحﺺ والكشف
في مجال التوحد
تطبيق أ.يوب ق 32

إضطرابات اللﻐة والتكفل
اﻷرطوفوني
تطبيق أ .حرحيرة ق 28

– 14:30
16:00
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اﻷحد

إضطرابات اللﻐة والتكفل
اﻷرطوفوني
محاضرة أ .حرحيرة ق 24

اﻻثنين

السنة الجامعية 2018 - 2017
ماستر 1التوحد واضطرابات السلوك
الثﻼثاء
مدخل الى التوحد 1
التناوﻻت محاضرة
دة .مهيدة ق 24

جودة الحياة
أ.تلمساني
محاضرة ق 39

منهجية البحث في علﻢ
النفس تطبيق ق 40
ا .موسي

مدخل الى التوحد 1
التناوﻻت تطبيق
دة .مهيدة ق 24

منهجية البحث في علﻢ النفس
محاضرة ق 24
ا .موسي
لﻐة أجنبية
بن سيدي ق 24

ع /رئيس القسﻢ:

اﻷربعاء

الخميس

جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

السبت

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
استعمال زمن السداسي الثالث ماستر
اﻷحد

تقنيات الفحﺺ والكشف
محاضرة أ.بوحﺺ
المدرج 05

– 08:30
10:00

استخبارات الشخصية
محاضرة أ.فﻼح
المدرج 05

- 11:30
10:00

استخبارات الشخصية
ا.فﻼح ق 30

– 11:30
13:00

ابعاد الشخصية
أ .بوعريشة ق 27

تقنيات البحث الميداني
أ.بن سعيد ق 26

– 13:00
14:30

ابعاد الشخصية محاضرة
أ .بوعريشة المدرج 05

علﻢ النفس العصبي
محاضرة أ .موسي 40

– 14:30
16:00

دراسة حالة
أ .بوعريشة ق 27

تقنيات الفحﺺ والكشف
أ .بوحﺺ ق 30
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اﻻثنين

السنة الجامعية 2018- 2017
ماستر 2ﻗياس الشخصية في علﻢ النفس العيادي
الثﻼثاء
علﻢ النفس النمو
محاضرة أ.عمار
ق 36

علﻢ النفس النمو
أ.عمار ق 36

تقنيات البحث الميداني
محاضرة ق 29
أ.بن سعيد
نصوص نفسية باللﻐة اﻷجنبية
ق 38
أ.بن سيدي احمد
اﻻضطرابات السيكوسوماتية
محاضرة أ .يوب
ق 38

ع /رئيس القسﻢ :

اﻷربعاء

الخميس

جامعة جيﻼلي ليابس -سيدي بلعباس-
ﻗسﻢ العلوم اﻻجتماعية
التوﻗيت

كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
استعمال زمن السداسي الثالث ماستر
اﻻثنين

اﻷحد

– 11:30
13:00
– 13:00
14:30
– 14:30
16:00

اﻷربعاء

الثﻼثاء
العﻼج النفسي الزواجي واﻷسري
أ.منصوري ف / 02ق 28

– 08:30
10:00

11:30

السنة الجامعية 2018 - 2017
ماستر 2علﻢ النفس العيادي اﻻسري

اﻷسرة ومشكﻼت العولمة
محاضرة أ .سهالي
المدرج 04

نصوص نفسية باللﻐة أجنبية

ا.بن سيدي احمد
ف/01ق 33
اﻹحصاء التطبيقي
محاضرة أ .بن زيان
المدرج 05
العﻼﻗات اﻷسرية
أ.بوحارة ف / 01ق 27
اﻹحصاء التطبيقي
أ .بن زيان ف/02ق 28

سيكولوجية الطﻼق
حرطاني ف / 01ق 27

سيكولوجية الطﻼق
محاضرة أ .حرطاني
المدرج 05

العﻼﻗات اﻷسرية
محاضرة أ .بوحارة
المدرج 05
العﻼﻗات اﻷسرية
أ.بوحارة ف / 02ق 25
اﻹحصاء التطبيقي
أ .بن زيان ف /01ق21
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سيكولوجية الطﻼق
حرطاني ف/ 02ق 40

العﻼج النفسي الزواجي واﻷسري
محاضرة
أ.منصوري المدرج 04
العﻼج النفسي الزواجي اﻷسري
أ.منصوري ف  / 01ق 28
نصوص نفسية باللﻐة أجنبية

ا.بن سيدي احمد
ف 02ق 38

الخميس

علﻢ النفس المرضي لﻸسرة
بن حليلﻢ ف/ 01ق 30

علﻢ النفس المرضي لﻸسرة
محاضرة أ .بن حليلﻢ
المدرج 04

علﻢ النفس المرضي لﻸسرة
أ .بن حليلﻢ ف / 02ق 30

الوساطة ق 27
محاضرة أ .حوكي

ع /رئيس القسﻢ

دراسة الحالة
أ.عمار ف/ 01ق 38

دراسة الحالة
محاضرة
أ .عمار المدرج 05

دراسة الحالة
أ .عمار ف 02ق 38

