جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -قسم العلوم االجتماعية  -شعبة علم النفس وعلوم التربية 8102 -8102 -

استعمال الزمن للسنة الثانية علوم التربية (ل م د)  -السداسي الثالث-
DEUXIEME ANNEE LICENCE LMD –SCIENCE DE L’EDUCATION –2018/2019–- SEMESTRE 3
التوقيت
10:00-

األحد

االثنين

ابستومولوجيا التربية

القياس التربوي وبناء االختبارات

د مغربي ف  3ق 33

أ.بلهواري ف  8ق 33

القياس التربوي وبناء االختبارات

مذاهب ونظريات تربوية معاصرة

( محاضرة) أ.بلهواري ق 01

علنفس النمو

12:30

أ.بطواف ف 0ق 32
ابستمولوجيا التربية

11:30-

أد .بن ديدة

10:00

(محاضرة) مدرج 10
ابستمولوجيا التربية أ.د بن ديدة ف  0ق 33

13:00-

علنفس النمو أ.بطواف ف 18ق 33

11:30

14:30-

13:00

األربعاء

الثالثاء

تقنيات البحث التربوي 10
د.خطيب ف  10ق 33
علم النفس التربوي 10

د .بن سعيد ف  / 0ق 32
القياس التربوي وبناء االختبارات
أ.بلهواري ف  0ق 33
مذاهب ونظريات تربوية معاصرة
أ .بن سعيد ف  / 8ق 33
مذاهب ونظريات تربوية معاصرة
أ.بن سعيد محاضرة ق 33

د.خلوفي ف  / 18ق 32
تقنيات البحث التربوي 10

لغة اجنبية أ .محدادي ف  18ق 33

د.خطيب ف  18ق 33

القياس التربوي وبناء االختبارات أ.بلهواري ف  3ق 33

علم النفس التربوي 10
أ .ف  10ق 32

طرق واستراتيجيات التدريس الحديثةد.حلوش ف 10ق 01
طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة أ.حلوش ف 18ق 32

تقنيات البحث التربوي 10

لغة اجنبية أ .محدادي ف  10ق 01

( محاضرة) د .خطيب – مدرج3

مذاهب ونظريات تربوية معاصرةد .بن سعيد ف  /3ق 33

علم النفس النمو أ بطواف ف 13ق 33
تقنيات البحث التربوي 10
علم النفس النمو

16:00-

طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة

(محاضرة) أ .بطواف مدرج10

14:30

د.خطيب ف  13ق 32

أ.حلوش (محاضرة ) ق 33

علم النفس التربوي  10د.خلوفي ف  /10ق
32

-03:11
03:31

ابستمولوجيا التربية

طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة أ.حلوش ف 10ق 33

علم النفس التربوي 0

أ.د بن ديدة ف 18ق 33

لغة اجنبية أ .محدادي ف  13ق 33

( محاضرة) أ .خلوفي المدرج 10

نسخة نهائية صادرة بتاريخ 2702/70/29
تنبيه  :0ال يسمح بتغيير المدرجات و القاعات إال بموافقة اإلدارة
تنبيه  :2مسألة الغيابات  :يُوقع الطلبة في القائمة االسمية والرسمية في بداية كل حصة تطبيقية ـ تغيير األفواج غير مسموح
رئيس الشعبة

رئيس القسم

عميد الكلية

ال

خميس

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -قسم العلوم االجتماعية  -شعبة علم النفس وعلوم التربية 8102 -8102 -

استعمال الزمن للسنة الثالثة علم النفس التربوي (ل م د)  -السداسي الخامس-

TROISIEME ANNEE LICENCE LMD –PSYCHOLOGIE DE L’EDUCATION –2018/2019–- SEMESTRE 5

التوقيت

األحد
منهجية وتقنيات البحث

10:00-12:30

دة.متاجر
(محاضرة) ق 01
منهجية وتقنيات البحث

11:30-10:00

أ .حبال ف  18ق 33
لغة اجنبية
ف  10ق 32
تكنولوجيا التربية

13:00-11:30

14:30-13:00

محاضرة أ .رحوي ق 01

االثنين
لغة اجنبية
ف  18ق32
منهجية وتقنيات البحث
أ .حبال ف  10ق 01
جودة الحياة
دة.تلمساني
محاضرة ق 32

الثالثاء

األربعاء

الخميس

نظريات التعلم 0

التقويم التربوي

صعوبات التعلم

(محاضرة)

(محاضرة)

د.حلوش ق 32

أ.بن عيسى – ق 01

(محاضرة)
دة .الشيخ ق 32

التقويم التربوي

االحصاء التطبيقي
أ.بلهواري ف 18ق 32

د.حلوش ف  18ق 01
علم النفس الطفل و المراهق
دة .عبد الرحيم ف 10ق 33

نظريات التعلم 0
دة .الشيخ ف  10ق 33

نظريات التعلم 0
دة .الشيخ ف 18ق ؟؟؟

أ .دبار ق 01

علم النفس الطفل والمراهق
( محاضرة)
دة .عبد الرحيم ق 01
د .عبد الرحيم ف  18ق 33
التقويم التربوي
د.حلوش ف  10ق 33

نسخة نهائية صادرة بتاريخ 2702/70/29
تنبيه  :0ال يسمح بتغيير المدرجات و القاعات إال بموافقة اإلدارة
تنبيه  :2مسألة الغيابات  :يُوقع الطلبة في القائمة االسمية والرسمية في بداية كل حصة تطبيقية ـ تغيير األفواج غير مسموح
رئيس الشعبة

رئيس القسم

أ.بن عيسى

ف  18ق  01أ.بن عيسى

علم النفس الطفل و المراهق
16:00-14:30

ف  10ق 01

صعوبات التعلم

االحصاء التطبيقي أ.بلهواري ف 10ق 33

الحكم الرشيد واخالقيات المهنة محاضرة

صعوبات التعلم

عميد الكلية

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -قسم العلوم االجتماعية  -شعبة علم النفس وعلوم التربية 8102 -8102 -

استعمال الزمن للسنة أولى ماستر علم النفس التربوي  -السداسي األول-
PREMIERE ANNEE MASTER – PSYCHOLOGIE DE L’EDUCATION –2018/2019–- SEMESTRE 1

التوقيت

السبت

– 12:31

القياس النفسي و التربوي

01:11

د .فالح محاضرة ق 01
القياس النفسي و التربوي

– 01:11
00:31

د .فالح تطبيق ف 0ق 01
العمليات المعرفية في المواقف

التربوية تطبيق خلوفي ف 8ق 83

االثنين

األحد
التسيير في التربية

أ.لهباب محاضرة
33

منهجية البحث في علم
النفس التربوي محاضرة
أ .دالل 01

األربعاء

الخميس

الثالثاء

الدافعية والتعلم والمشروع الشخصي

االتصال محاضرة

د.حلوش محاضرة 83

دة .متاجر ق 32
منهجية البحث في علم النفس التربوي

نظم التعليم والتكوين

أ.بن سعيد تطبيق ف 8ق 31

تطبيق أ .دالل 31

المحددات المحيطية للفعل التربوي أ.
خلوفي تطبيق 01

– 00:31
03:11

المحددات المحيطية للفعل التربوي أ.
– 03:11
00:31

العمليات المعرفية في المواقف

التربوية محاضرة خلوفي ق 83

لغة انجليزية

تطبيق ا.دبار ف 0ق 01

نظم التعليم والتكوين

أ.بن سعيد محاضرة 01

خلوفي تطبيق 30
منهجية البحث في علم النفس التربوي
تطبيق أ .دالل 01

العمليات المعرفية في المواقف
– 00:31
03:11

التربوية تطبيق خلوفي ف 0ق 83
القياس النفسي و التربوي

لغة انجليزية

تطبيق ا.دبار ف 8ق 33

نظم التعليم والتكوين

أ.بن سعيد تطبيق ف 0ق 33

د .فالح تطبيق ف 8ق32
نسخة نهائية صادرة بتاريخ 2702/70/29
تنبيه  :0ال يسمح بتغيير المدرجات و القاعات إال بموافقة اإلدارة
تنبيه  :2مسألة الغيابات  :يُوقع الطلبة في القائمة االسمية والرسمية في بداية كل حصة تطبيقية ـ تغيير األفواج غير مسموح
رئيس الشعبة

رئيس القسم

عميد الكلية

المحددات المحيطية للفعل التربوي
أ.خلوفي محاضرة 30

جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -قسم العلوم االجتماعية  -شعبة علم النفس وعلوم التربية 8102 -8102 -

استعمال الزمن للسنة ثانية ماستر علم النفس العيادي  -السداسي الثالث-
التوقيت
01:11 – 12:31

DEUXIEME ANNEE MASTER –– PSYCHOLOGIE DE L’EDUCATION –2018/2019–- SEMESTRE 3
السبت
االثنين
األحد
الثالثاء
منهجية كتابة المذكرة

المرافقة التربوية

االنحرافات السلوكية لدى الطفل والمراهق

تكنولوجيا التربية والتعليم

محاضرة ا بن سعيد ق38

محاضرة بن صافي ق30

ق 33د .عمار محاضرة

محاضرة ق33

األربعاء

الخميس

00:31 – 01:11

منهجية كتابة المذكرة

المرافقة التربوية

االنحرافات السلوكية لدى الطفل والمراهق

تطبيق ا بن سعيد ق38

بن صافي ق 30تطبيق

ق 33د .عمار تطبيق

03:11 – 00:31

00:31 – 03:11

الجامعيةا بن سعيد
ق38

علم النفس التربوي لذوي االحتياجات الخاصة خلوفي

لغة انجليزية

محاضرة ق32

ناصر ق33

تقويم الوضعيات التربوية محاضرة د .لهباب

المقاوالتية

ق38

بن عيسى مدرج 13

تقويم الوضعيات التربوية تطبيق د .لهباب ق 01علم النفس التربوي لذوي االحتياجات الخاصة خلوفي
03:11 – 00:31

تطبيق ق01

تكنولوجيا التربية والتعليم
ا بن صافي ق 01تطبيق

نسخة نهائية صادرة بتاريخ 2702/70/29
تنبيه  :0ال يسمح بتغيير المدرجات و القاعات إال بموافقة اإلدارة
تنبيه  :2مسألة الغيابات  :يُوقع الطلبة في القائمة االسمية والرسمية في بداية كل حصة تطبيقية ـ تغيير األفواج غير مسموح
رئيس الشعبة

دراسة نقدية للرسائل

رئيس القسم

عميد الكلية

