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التوقيت

االثنين

األحد
القياس النفسي حبال ف/ 10ق 82

10:00-

12:30

11:30-

10:00

علم النفس النمو والفروق الفردية 10

علم نفس المعرفي أحوكي /ف/18ق 82

(محاضرة) أ/بطواف -المدرج 10

تكنولوجيا االتصال متاجر

علم النفس المعرفي.حوكي ف/10ق 82

ف /10ق 83

تكنولوجيا االتصال متاجر ف /18ق 83

القياس النفسي

علم النفس النمو  10بطواف ف /18ق 83

أ .حبال ف 18ق 82

الثالثاء
القياس النفسي

األربعاء
(محاضرة)

أ /حبال المدرج 10

علم النفس المعرفي
(محاضرة)  -أ /منصوري -المدرج 10أ

الخميس
علنفس النمو أ .شعبان
ف /18ق 80

علم النفس الفيزيولوجي

القياس النفسي حبال
ف/ 18ق 82

تلمساني ف// 18ق83
علم نفس المعرفي أ  .منصوري

لغة اجنبية أ .ناصر
ف / 18ق 83

ف/18ق 83
علم النفس الفيزيولوجي تلمساني

13:00-

منهجية وتقنيات البحث  10ف/10ق 83

نظريات الشخصية أ .موسي ف /18ق 82

11:30

(محاضرة)أ/خلوفي -المدرج 10

لغة اجنبية أ .ناصر

منهجية  10أ .بن سعيد

ف/ 18ق 83

ف/18ق01

14:3013:00
16:0014:30

نظريات التعلم

(محاضرة)

أ /لهباب -المدرج 10

نظريات

الشخصية (محاضرة)

أ /الشيخ -المدرج 10

نظريات الشخصية أ .موسي ف/10ق 82

علم النفس الفيزيولوجي تلمساني ف/ 18ق 83

تكنولوجيا االتصال متاجر ف/18ق 83

علم النفس النمو  10بطواف ف/ 10ق 82

منهجية  10أ .بن سعيد
ف83 /18
منهجية  10أ .بن سعيد
ف/ 10ق 80

علم النفس
الفيزيولوجي(محاضرة)
أ/تلمساني -المدرج 10

لغة اجنبية أ .ناصر
ف / 10ق 83

نظريات الشخصية ف  /18ا شيخ
ق 01
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التوقيت
10:0008:30

11:3010:00

13:0011:30

األحد

االثنين

االضطرابات الشخصية عند الراشد
أ .عبد الرحيم ف / 10ق 80

الثالثاء

االضطرابات الحسية الحركية واالداتية

الحوكمة واخالقيات المهنة

/ق 83

أ .عبد الرحيم ف 18ق 80

(محاضرة)

أ .رحوي المدرج 10

د .مقسم (محاضرة)

لغة أجنبية أ .محدادي ف /10ق 82

االضطرابات الشخصية عند الراشد

10

لغة أجنبية أ .محدادي ف 18

االضطرابات الحسية الحركية واالداتية

دة .بن حليلم

ف / 10ق 01

اضطرابات السلوك

(محاضرة) أ .ديب المدرج 13

14:3013:00

االضطرابات الحسية الحركية واالداتية

أ .ديب ف / 10ق 83
اختبارات الشخصية

14:30

علم النفس العيادي ودراسة الحالة
د .مقسم ف //18ق 82

علم النفس المرضي للطفل
والمراهق أ .بوحص (محاضرة)
المدرج 10

علم النفس المرضي للطفل والمراهق أ.بوحص
ف/10ق 80

اضطرابات السلوك أ .شعبان ف /18ق 83
علم النفس المرضي للطفل والمراهق

علم النفس العيادي ودراسة الحالة
د .مقسم ف /18ق 82

د .فارس ف  18ق 83

أ.بوحص ف  18ق 80
اضطرابات السلوك

أ .شعبان ف / 18ق 83
علم النفس العيادي ودراسة الحالة

لغة أجنبية أ محدادي ف / 18ق 83

اختبارات الشخصية

السيكوسوماتيك

(محاضرة) د .فارس المدرج 10

د .مقسم ف82 /10

د .فارس ف 18ق 80

االضطرابات الشخصية عند الراشد

اختبارات الشخصية

االضطرابات الشخصية عند الراشد

دة.بن حليلم ف /18ق 82

16:00-

المدرج 13

اضطرابات السلوك

اختبارات الشخصية

د .فارس ف 10ق 82

األربعاء

علم النفس العيادي ودراسة الحالة

أ .بن حليلم ف / 18ق83

االضطرابات الحسية الحركية
واالداتية (محاضرة) دة .بن حليلم المدرج

الخميس

علنفس المرضي للطفل والمراهق
أ .بوحص ف 18ق 80

دة .رماس ف /18ق 80

(محاضرة) د .فارس لمدرج 10

(محاضرة) دة .رماس المدرج 13
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التوقيت

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

– 12:81

احصاء وتحليل المعطيات

علم النفس االيجابي

االطر النفسية المفسرة لالضطرابات

االختبارات والمقاييس النفسية

محاضرة أ .حبال

محاضرة

النفسية محاضرة

محاضرة

01:11

– 01:11
00:81

– 00:81
08:11
– 08:11
00:81

أ.بوحارة

المدرج 10
لغة أجنبية ف/18ق 83
أ .بن سيدي احمد

احصاء وتحليل المعطيات
أ .حبال ف/10ق 80

المدرج 10

أ .منصوري المدرج 10

علم النفس المرضي للراشد

علم النفس المرضي للطفل

والمسن محاضرة
أ.ديب

أ.مقسم

االختبارات والمقاييس النفسية
أ.مقسم ف/18ق 01

والمراهق

المدرج 10

علم النفس المرضي للراشد والمسن
أ.ديب ف /10ق 83

علم

النفس

المرضي

والمراهق أ.عبد الرحيم
80

االعاقة محاضرة أ.حرطاني المدرج 13

النفسية أ.منصوري ف/18ق 82

المدرج 10

أ .حبال ف/18ق 80

سيكولوجية االشخاص في وضعية

االطر النفسية المفسرة لالضطرابات

والمراهق محاضرة أ.عبد الرحيم

احصاء وتحليل المعطيات

أ .منصوري ف/10ق 83

دة .رماس ف/10ق 83

علم النفس المرضي للطفل

أ .بن سيدي امحد

االطر النفسية المفسرة لالضطرابات النفسية

العالجات النفسية

أ.عبد الرحيم ف/10ق82

لغة أجنبية ف/10ق 83

المدرج 10

األربعاء

الخميس

للطفل
ف18ق

العالجات النفسية 10
محاضرةدة .رماس المدرج 13
العالجات النفسية

00:11 – 00:81

علم النفس المرضي للراشد والمسن

دة .رماس ف/18ق 83

أ.ديب ف/18ق83

االختبارات والمقاييس النفسية
أ.مقسم ف82 /10
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السبت

التوقيت

– 12:81
01:11

األحد

نظريات التعلم
محاضرة ق 80

في مجال التوحد

ا ميسوم
نظريات التعلم

– 01:11

تطبيق ق 80

00:81

االثنين
تقنيات الفحص والكشف

ا ميسوم

مدخل الى التوحد  1التناوالت

تقنيات الفحص والكشف
في مجال التوحد تطبيق أ.يوب ق 80

التوحد

دة .مهيدة ق 80

محاضرة أ.قسيالت ق 83

مدخل الى التوحد  1التناوالت

اضطرابات النمو الحسي الحركي لذوي

تطبيق دة .مهيدة ق 80

جودة الحياة
أ.تلمساني

08:11

اضطرابات النمو الحسي الحركي لذوي

محاضرة

محاضرة أ.يوب ق 80

– 00:81

محاضرة ق 80

التوحدتطبيق أ .قسيالت ق 83

لغة أجنبية
بن سيدي ق 80

منهجية البحث في علم النفس

– 08:11

إضطرابات اللغة والتكفل األرطوفوني

محاضرة ق  80ا .موسي

00:81

– 00:81

الثالثاء

األربعاء

منهجية البحث في علم النفس تطبيق

00:11

ق  80ا .موسي

تطبيق أ .زوقار ق 80
إضطرابات اللغة والتكفل األرطوفوني

علم النفس الطفل والمراهق

محاضرة أ .زوقار ق 80

أ .رماس محاضرة ق 80
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السبت

التوقيت

التربية العالجية

– 12:81

محاضرة ق 80ا بن عيسى

01:11

التربية العالجية

– 01:11

تطبيق ق80

00:81

ا بن عيسى

– 00:81

االضطربات السلوكية لذوي التوحد
محاضرة ق 80ا بوشعيب

08:11

االضطربات السلوكية لذوي التوحد

– 08:11

تطبيق ق  80ابوشعيب

00:81

االثنين

األحد

الثالثاء

الخميس

األربعاء
التكفل الطبي الحيوي لذوي

علم النفس المرضي للراشد

اللتوحد

محاضرة ق 80ا.بوحص

محاضرة ق 80ا مجبر مني

تطبيق ق 82ا منصوري

علم النفس المرضي للراشد

التكفل الطبي الحيوي لذوي

بناء البرامج التدريبة والتاهيلة

تطبيق  80ا.بوحص

اللتوحدتطبيق 80ا مجبر مني

لذوي التوحد محاضرةق  80أ .بوطويل

تعديل السلوك لذوي التوحد

بناء البرامج التدريبة والتاهيلة

محاضرة ق 80قسيالت
تعديل السلوك لذوي التوحد
تطبيق ق80قسيالت

لذوي التوحد تطبيقق  80ا.بوطويل
تربص في المؤسسة الخاصة
محاضرة ق 80قمبازة
تربص في المؤسسة الخاصة

00:11 – 00:81

تطبيق ق80قمبازة
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التوقيت

السبت

– 12:81

االنتروبولوجيا  :مقاربة بين ثقافية لالضطرابات
النفسية
أمقسم المدرج 60

01:11

األحد

االنتروبولوجيا :مقاربة بين ثقافية لالضطرابات
النفسية ف1أ .مقسم ق53

01:11- 00:81

منهجية البحث في ع ن العيادي
أ.حرطاني

ف2
ق 53

– 00:81

لغة أجنبية أ .بن سيدي
ق53
ف1

علم النفس المرضي االجتماعي
أ.بوحارة
المدرج 60

األسرة واالضطرابات النفسية
المدرج 60
أ.بن حليلم

08:11

منهجية البحث في ع ن العيادي
أ.حرطاني
المدرج 0

– 08:11
00:81

االنتروبولوجيا  :مقاربة بين ثقافية لالضطرابات
النفسية ف2أ .مقسم ق53

– 00:81
00:11

االثنين

منهجية البحث في ع ن العيادي
أ .حرطاني

ف1
ق 53

علم النفس المرضي االجتماعي ف1
ق50
أ.

األسرة واالضطرابات النفسية
ق53
أ .ميسوم

ف2

الثالثاء

األربعاء
الفحص العيادي
أ .ميسوم

أ.

العالجات النفسية

المقاوالتية
أ بن عيسى
المدرج 0

ف2
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ف2
ق50

الفحص العيادي
منصوري المدرج 60

الفحص العيادي ف 2دة.ميسوم

األسرة واالضطرابات النفسية ف1
ق53
أ.ميسوم
علم النفس المرضي االج
ق53
أ.

ف1
ق53

العالجات النفسية
أ .عمار

الفن والعالج النفسي
أـ منصوري ق06

لغة أجنبية أ بن سيدي
ق50
ف2

الخميس

ف 1د.عمار

ق50
ق53

