الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس-

كليةالعلوم اإلنسانية و االجتماعية
قــسم الــعلوم االجـتماعية

السنة الجامعية 1029/1028

جدول امتحانات السداسي الثالث للسنة الثانية علم النفس
المقياس

األستاذ

اليوم

التاريخ

التوقيت

الـقاعـة

علم النفس النمو والفروق الفردية
نظريات التعلم
القياس النفسي
نظريات الشخصية
علم النفس الفيزيولوجي

بطواف جليلة
ميسوم ليلة
حبال ياسني
الشيخ فتيحة
تلمساين فاطيمة
منصوري زواوي
خلويف حممد

األحد

1029/02/00

20.00/23.40

المدرج  /03المدرج 00

االثنين

1029/02/00

20.00/8.40

المدرج  /03المدرج 00

الثالثاء

1029/02/08

20.00/23.40

المدرج  /03المدرج 00

االربعاء

1029/02/09

20.00/8.40

المدرج  /03المدرج 00

الخميس

1029/02/20

20.00/23.40

المدرج  /03المدرج 00

األحد

1029/02/24

20.00/8.40

المدرج  /03المدرج 00

االثنين

1029/02/23

20.00/23.40

المدرج  /03المدرج 00

علم النفس المعرفي
منهجية
-

تنبيه:

.

حرر يوم:

 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية ال يمكن للطالب الدخول إلى قاعة االمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطالق االمتحان. ال يجوز لطالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي  40دقيقة من انطالق االمتحان. يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة االمتحان  -يجب إغالق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة االمتحان. -كل إخالل بالسير العادي لالمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس-

كليةالعلوم اإلنسانية و االجتماعية
قــسم الــعلوم االجـتماعية

السنة الجامعية 1029/1028

المقياس

األستاذ

اليوم

التاريخ

التوقيت

الـقاعـة

ابستومولوجيا التربية

بن ديدة
بطواف
بلهواري
بن سعيد
خطيب
خلويف
حلوش

األحد

1029/02/00

20.00/23.40

المدرج00

االثنين

1029/02/00

20.00/8.40

المدرج00

الثالثاء

1029/02/08

20.00/23.40

المدرج00

االربعاء

1029/02/09

20.00/8.40

المدرج00

الخميس

1029/02/20

20.00/23.40

المدرج00

االحد

1029/02/24

20.00/8.40

المدرج00

االثنين

1029/02/23

20.00/23.40

المدرج00

علم النفس النمو
القياس التربوي وبناء االختبارات
مذاهب ونظريات تربوية معاصرة
تقنيات البحث التربوي 10
علم النفس التربوي
طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة

-

جدول امتحانات السداسي الثالث للسنة الثانية علوم التربية

تنبيه:

.

حرر يوم:

 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية ال يمكن للطالب الدخول إلى قاعة االمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطالق االمتحان. ال يجوز لطالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي  40دقيقة من انطالق االمتحان. يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة االمتحان  -يجب إغالق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة االمتحان. -كل إخالل بالسير العادي لالمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس-

كليةالعلوم اإلنسانية و االجتماعية
قــسم الــعلوم االجـتماعية

السنة الجامعية 1029/1028

جدول االمتحانات السداسي الخامس للسنة الثالثة علم النفس العيادي

-

المقياس

األستاذ

اليوم

التاريخ

التوقيت

المدرج

السيكوسوماتيك
الحوكمة وأخالقيات المهنة
االضطربات الحسية االدائية والحركية
اضطربات السلوك
اختبارات الشخصية
علم النفس العيادي ودراسة الحالة
اضطربات الشخصية عند الراشد
علم النفس المرضي للطفل والمراهق

فارس زين العابدين
بلخضر بن عيسى
بن حليلم اسماء
الديب زهيرة
فارس زين العابدين
مقسم مختار
رماس نسيمة
بوحص فضيلة

األحد

1029/02/00

20.00/23.40

المدرج /01المدرج04

االثنين

1029/02/00

20.00/8.40

المدرج /01المدرج04

الثالثاء

1029/02/08

20.00/23.40

المدرج /01المدرج04

االربعاء

1029/02/09

20.00/8.40

المدرج /01المدرج04

الخميس

1029/02/20

20.00/23.40

المدرج /01المدرج04

االحد

1029/02/24

20.00/8.40

المدرج /01المدرج04

االثنين

1029/02/23

20.00/23.40

المدرج /01المدرج04

الثالثاء

1029/02/20

20.00/8.40

المدرج /01المدرج04

تنبيه:

.

حرر يوم:

 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية ال يمكن للطالب الدخول إلى قاعة االمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطالق االمتحان. ال يجوز لطالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي  40دقيقة من انطالق االمتحان. يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة االمتحان  -يجب إغالق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة االمتحان. -كل إخالل بالسير العادي لالمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس-

كليةالعلوم اإلنسانية و االجتماعية
قــسم الــعلوم االجـتماعية

السنة الجامعية 1029/1028

جدول االمتحانات السداسي الخامس للسنة الثالثة علم النفس التربوي
المقياس

األستاذ

اليوم

التاريخ

التوقيت

المدرج

تكنولوجيا التربية

ميسوم

األحد

1029/02/00

20.00/23.40

المدرج 02

منهجية وتقنيات البحث

حبال
الشيخ
دبار
تلمساني
حلوش
عبد الرحيم
بن عيسى

االثنين

1029/02/00

20.00/8.40

المدرج 02

الثالثاء

1029/02/08

20.00/23.40

المدرج02

األربعاء

1029/02/09

20.00/8.40

المدرج 02

الخميس

1029/02/20

20.00/23.40

المدرج 02

االحد

1029/02/24

20.00/8.40

المدرج 02

االثنين

1029/02/23

20.00/23.40

المدرج 02

الثالثاء

1029/02/15

20.00/8.40

المدرج 02

نظريات التعلم 0
الحكم الرشيد وأخالقيات المهنة
جودة الحياة
التقويم التربوي
علم النفس الطفل والمراهق
صعوبات التعلم
-

تنبيه:

.

حرر يوم:

 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية ال يمكن للطالب الدخول إلى قاعة االمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطالق االمتحان. ال يجوز لطالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي  40دقيقة من انطالق االمتحان. يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة االمتحان  -يجب إغالق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة االمتحان. -كل إخالل بالسير العادي لالمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس-

كليةالعلوم اإلنسانية و االجتماعية
قــسم الــعلوم االجـتماعية

السنة الجامعية 1029/1028

جدول االمتحانات السداسي الثالث للسنة الثانية ماستر علم النفس التربوي
المقياس

األستاذ

اليوم

التاريخ

التوقيت

القاعة

المرافقة التربوية

بن صافي

األحد

1029/02/00

23.00 /21.40

القاعة 49

علم النفس التربوي لذوي االحتياجات الخاصة

خلوفي

االثنين

1029/02/00

21.00 /20.40

القاعة 49

تقويم الوضعيات التربوية

لهباب

الثالثاء

1029/02/08

23.00 /21.40

القاعة 49

المقاوالتية

بلخضر

االربعاء

1029/02/09

21.00 /20.40

القاعة 49

االنحرافات السلوكية لدى الطفل والمراهق

عمار

الخميس

1029/02/20

23.00 /21.40

القاعة 49

تكنولوجيا التربية والتعليم

بن صافي

األحد

1029/02/24

21.00 /20.40

القاعة 49

منهجية كتابة المذكرة

بن سعيد

االثنين

1029/02/23

23.00 /21.40

القاعة 49

-

تنبيه:

.

حرر يوم:

 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية ال يمكن للطالب الدخول إلى قاعة االمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطالق االمتحان. ال يجوز لطالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي  40دقيقة من انطالق االمتحان. يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة االمتحان  -يجب إغالق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة االمتحان. -كل إخالل بالسير العادي لالمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس-

كليةالعلوم اإلنسانية و االجتماعية
قــسم الــعلوم االجـتماعية

السنة الجامعية 1029/1028

جدول االمتحانات السداسي الثالث السنة الثانية ماستر علم النفس العيادي
المقياس

األستاذ

اليوم

التاريخ

التوقيت

القاعة

االنتروبولوجيا :مقاربة بين ثقافية لالضطرابات النفسية

مقسم مختار

األحد

1029/02/00

23.00 /21.40

القاعة 40/40

منهجية البحث في ع ن العيادي

حرطاني أمينة

االثنين

1029/02/00

21.00 /20.40

القاعة 40/40

األسرة واالضطرابات النفسية

بن حليلم أسماء

الثالثاء

1029/02/08

23.00 /21.40

القاعة 40/40

المقوالتية

بن لخضر عيسى

األربعاء

1029/02/09

21.00 /20.40

القاعة 40/40

الفن والعالج النفسي

منصوري زواوي

الخميس

1029/02/20

23.00 /21.40

القاعة 40/40

علم النفس المرضي االجتماعي

بوحارة هناء

األحد

1029/02/24

21.00 /20.40

القاعة 40/40

العالجات النفسية

عمار عبد الحق

االثنين

1029/02/23

23.00 /21.40

القاعة 40/40

الفحص العيادي

منصوري زواوي

الثالثاء

1029/02/ 20

21.40 /20.31

القاعة 40/40

-

تنبيه:

في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية.

 ال يمكن للطالب الدخول إلى قاعة االمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطالق االمتحان. ال يجوز لطالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي  40دقيقة من انطالق االمتحان. -يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة االمتحان.

 -يجب إغالق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة االمتحان.

 -كل إخالل بالسير العادي لالمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي.

حرر يوم:

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس-

كليةالعلوم اإلنسانية و االجتماعية
قــسم الــعلوم االجـتماعية

السنة الجامعية 1029/1028

جدول االمتحانات للسداسي الثالث للسنة ثانية ماستر التوحد واضطرابات النمو
المقياس

األستاذ

اليوم

التاريخ

التوقيت

المدرج

التربية العالجية

بن عيسى

األحد

1029/02/00

23.00 /21.40

القاعة 40

االضطربات السلوكية لذوي التوحد

بوشعيب

االثنين

1029/02/00

21.00 /20.40

القاعة 40

التكفل الطبي الحيوي لذوي التوحد

مجبر

الثالثاء

1029/02/08

23.00 /21.40

القاعة 40

تربص في المؤسسة الخاصة

غمبازة

األربعاء

1029/02/09

21.00 /20.40

القاعة 40

تعديل السلوك لذوي التوحد

قسيالت

الخميس

1029/02/20

23.00 /21.40

القاعة 40

بوحص

األحد

1029/02/24

21.00 /20.40

القاعة 40

بوطويل

االثنين

1029/02/23

23.00 /21.40

القاعة 40

علم النفس المرضي للراشد
بناء البرامج التدريبة والتاهيلة لذوي التوحد
-

تنبيه:

.

حرر يوم:

 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل +بطاقة التعريف الوطنية ال يمكن للطالب الدخول إلى قاعة االمتحانات بعد مرور  30دقيقة من انطالق االمتحان. ال يجوز لطالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي  40دقيقة من انطالق االمتحان. يجب كتابة الرقم التسلسلي على ورقة االمتحان كل إخالل بالسير العادي لالمتحان يعرض صاحبه للمثول أمام المجلس التأديبي. -يجب إغالق الهواتف النقالة بمجرد الدخول إلى قاعة االمتحان.

رئيس الشعبة

