جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي الخامس– السنــة الثالثة– علم النفس العيادي
من يوم ألاربعاء  42مارس إلى يوم ألاحد  42مارس 4242
اليوم
ألاربعاء4242/20/42 :
الخميس4242/20/42 :

السبت4242/20/42 :

ألاحد4242/20/42 :

املقياس

التوقيت
 20:02 -24:02سا

اضطرابات السلوك

 23:02 -22:02سا

اضطرابات الشخصية عند الراشد

د.رماس نسيمة

 22:22 – 22:22سا علم النفس العيادي ودراسة الحالة

د.مقسم مختار

 20:02 -24:02سا

علم النفس املرض ي للطفل واملراهق

د.حرطاني أمينة

 23:02 -22:02سا

اضطرابات حسية حركية وأدائية

 22:22 – 22:22سا اختبارات الشخصية

ألاستاذ املشرف

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

د.قسيالت فتيحة
املجموعة الاولى املدرج24

املجموعة
الثانية
املدرج20

د.بن حليلم أسماء
د.فارس زين العابدين

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية:
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

حرر يوم4242/20/22 :
رئيس الشعبة

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي الخامس– السنــة الثالثة– علم النفس التربوي
من يوم ألاربعاء  42مارس إلى يوم ألاحد  42مارس 4242
اليوم
ألاربعاء4242/20/42 :
الخميس4242/20/42 :

السبت4242/20/42 :

ألاحد4242/20/42 :

التوقيت

املقياس

 20:02 -24:02سا علم النفس الطفل واملراهق

ألاستاذ املشرف
د,عبد الرحيم ليندة

 23:02 -22:02سا نظريات التعلم

د .شيخ فتيحة

 22:22 – 22:22سا منهجية وتقنيات البحث

د .متاجر صورية

 20:02 -24:02سا التقويم التربوي

د.حلوش مصطفى

صعوبات التعلم

أ.بن عيس ى بوبكر

 22:22 – 22:22سا

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية:
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

املجموعة الاولى
املدرج22

املجموعة الاولى
املدرج22
حرر يوم4242/20/22 :

رئيس الشعبة

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي الثالث– ماستر –2علم النفس العيادي
من يوم ألاربعاء  42مارس إلى يوم ألاحد  42مارس 4242
اليوم
ألاربعاء4242/20/42 :
الخميس4242/20/42 :

السبت4242/20/42 :

ألاحد4242/20/42 :

التوقيت

املقياس

ألاستاذ املشرف

 20:02 -24:02سا الانتروبولوجيا :مقاربة بين ثقافية
لالضطرابات النفسية
 23:02 -22:02سا علم النفس املرض ي الاجتماعي

د .بوحارة هناء

 22:22 – 22:22سا الفحص العيادي

د.فالح أحمد

 20:02 -24:02سا ألاسرة والاضطرابات النفسية

د.بن حليلم أسماء

 23:02 -22:02سا العالجات النفسية

د .عمار عبد الحق

 22:22 -22:22سا منهجية البحث في علم النفس
العيادي

د.بوحارة هناء

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

د.بطواف جليلة

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية :
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

املدرج20

حرر يوم 4242/20/22 :

رئيس الشعبة

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي الثالث– ماستر –2توحد واضطرابات السلوك
من يوم ألاربعاء  42مارس إلى يوم ألاحد  42مارس 4242
اليوم
ألاربعاء4242/20/42 :
الخميس4242/20/42 :
السبت4242/20/42 :
ألاحد4242/20/42 :

التوقيت

املقياس

ألاستاذ املشرف

 20:02 -24:02سا الارشاد النفس ي والاسري لذوي
التوحد
 23:02 -22:02سا تعديل السلوك لذوي التوحد

د.واري ايمان

 22:22 – 22:22سا تربص في املؤسسة الخاصة

أ .زوقار محمد

 20:02 -24:02سا التكفل الطبي الحيوي

د.مجبر منى

 23:02 -22:02سا الاضطربات السلوكية لذوي التوحد

أ .حرش كريم

 22:22 -22:22سا بناء برامج التدريبية والتاهيلية لذوي
التوحد

أ.بوطويل

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

أ .واري ايمان

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية:
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

ق02

حرر يوم4242/20/22 :

رئيس الشعبة

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي الثالث– ماستر –2علم النفس التربوي
من يوم ألاربعاء  42مارس إلى يوم ألاحد  42مارس 4242
اليوم
ألاربعاء4242/20/42 :

الخميس4242/20/42 :

التوقيت

املقياس

علم النفس التربوي لذوي الاحتياجات
 20:02 -24:02سا الخاصة

ألاحد4242/20/42 :

د .خلوفي محمد

 23:02 -22:02سا تكنولوجيا التربية والتعليم

أ .كشكاش عبد
الرحمن
د .دالل سامية

 20:02 -24:02سا تقويم الوضعيات التربوية

د .فيزازي موفق

 22:22 – 22:22سا منهجية كتابة املذكرة
السبت4242/20/42 :

ألاستاذ املشرف

 22:22 -22:22سا املرافقة التربوية

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

املدرج 22

د .حطراف نور الدين

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية :
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

حرر يوم4242/20/22 :

نائب رئيس القسم

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي الثالث– السنــة الثانية – علم النفس
من يوم الاثنين  43مارس إلى يوم الخميس  22أفريل 4242
اليوم
الاثنين4242/20/43 :
الثالثاء4242/20/02 :
ألاربعاء4242/20/02 :

التوقيت

ألاستاذ املشرف

املقياس

 20:02 -24:02سا نظريات الشخصية

د .شيخ فتيحة

 23:02 -22:02سا علم النفس النمو والفروق الفردية

د .بطواف جليلة

 22:22 – 22:22سا منهجية وتقنيات البحث

د.خلوفي محمد

 20:02 -24:02سا علم النفس الفيزولوجي

د ,بوعريشة حاج

 23:02 -22:02سا علم النفس املعرفي

د.منصوري زواوي

الخميس4242/22/22 :
 22:22 – 22:22سا

القياس النفس ي

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

املجموعة الاولى املدرج24

املجموعة الاولى املدرج20

د.حبال ياسين

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية :
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛

حرر يوم4242/20/22 :

رئيس الشعبة

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

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي الثالث– السنــة الثانية – علوم التربية
من يوم الاثنين  43مارس إلى يوم الخميس  22أفريل 4242
اليوم

التوقيت

املقياس

الاثنين4242/20/43 :

 20:02 -24:02سا

مذاهب ونظريات تربوي

 23:02 -22:02سا

علم النفس التربوي

د.خلوفي محمد

 22:22 – 22:22سا

منهجية البحث التربوي

د .دالل سامية

الثالثاء4242/20/02 :

ألاربعاء4242/20/02 :

الخميس4242/22/22 :

 20:02 -24:02سا
 23:02 -22:02سا
 22:22 – 22:22سا

طرق واستراتجيات التدريس
ابستمولوجيا التربية

ألاستاذ املشرف

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

د.بن سعبد عبد القادر

د.حلوش مصطفى

املجموعة الاولى املدرج22
املجموعة الثانية ق 22

د .مخلوف سيد احمد

القياس التربوي وبناء الاختبارات د.بلهواري فاطمة

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية :
 وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛

حرر يوم4242/20/22 :

رئيس الشعبة

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

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي ألاول – ماستر –1علم النفس العيادي
من يوم الاثنين  43مارس إلى يوم الخميس  22أفريل 4242
اليوم

التوقيت

املقياس

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

ألاستاذ املشرف

الاثنين4242/20/43 :

 20:02 -24:02سا العالجات النفسية

الثالثاء4242/20/02 :

 23:02 -22:02سا ألاطر النفسية املفسرة لالضطرابات
النفسية
 22:22 – 22:22سا إحصاء وتحليل املعطيات

د.حبال ياسين

ألاربعاء4242/20/02 :

 20:02 -24:02سا علم النفس املرض ي للطفل واملراهق

د.عبد الرحيم ليندة

 23:02 -22:02سا علم النفس املرض ي للراشد واملسن

د .شالبي عبد الحفيظ

 22:22 – 22:22سا الاختبارات واملقاييس النفسية

د .مقسم مختار

الخميس4242/22/22 :

د.رماس نسيمة
املجموعة الاولى املدرج22

د .منصوري زواوي

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية :
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

املجموعة الثانية املدرج22

حرر يوم4242/20/22 :

رئيس الشعبة

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي ألاول– ماستر –1توحد واضطرابات السلوك
من يوم الاثنين  43مارس إلى يوم الخميس  22أفريل 4242
اليوم
الاثنين4242/20/43 :
الثالثاء4242/20/02 :
ألاربعاء4242/20/02 :
الخميس4242/22/22 :

التوقيت

املقياس

ألاستاذ املشرف

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

 20:02 -24:02سا اضطرابات النمو الحس ي الحركي لذوي
التوحد
د .شالبي عبد الحفيظ
 23:02 -22:02سا نظريات التعلم
د .قسيالت فتيحة

 22:22 – 22:22سا منهجية البحث في علم النفس

ا.موس ي محمد

 20:02 -24:02سا اضطرابات اللغة والتكفل الارطفوني

أ,زوقار محمد

 23:02 -22:02سا مدخل إلى التوحد التناوالت

د.مهبدة وهيبة

تقنيات الفحص والكشف في مجال
 22:22 – 22:22سا
التوحد

د .واري ايمان

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية :
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

قاعة02 :

حرر يوم4242/20/22 :

رئيس الشعبة

جامعة جياللي ليابس – سيدي بلعباس
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسم العلوم الاجتماعية

شعبة علم النفس وعلوم التربية

جدول امتحانات السداس ي ألاول – ماستر –1علم النفس التربوي
من يوم الاثنين  43مارس إلى يوم الخميس  22أفريل 4242
اليوم

التوقيت

الاثنين4242/20/43 :

 20:02 -24:02سا

املحددات املحيطية للفعل التربوي

 23:02 -22:02سا

العمليات املعرفية في املواقف التربوية د.خلوفي محمد

الثالثاء4242/20/02 :

ألاربعاء4242/20/02 :

الخميس4242/22/22 :

املقياس

ألاستاذ املشرف

توزيع الطلبة على حجرات التدريس

د .فيزازي موفق
املجموعة الاولى املدرج20

 22:22 – 22:22سا منهجية البحث في علم النفس التربوي د .تلمساني فاطمة
 20:02 -24:02سا

الدافعية التعلم واملشروع الشخص ي

د.شيخ فتيحة

 23:02 -22:02سا

نظم التعلم والتكوين

د.حطراف نور الدين

 22:22 – 22:22سا القياس النفس ي والتربوي

د .فالح أحمد

تنبيه هــام:
 الامتثال الصــارم لإلجراءات الوقائية والصحية :
وضع الكمامة؛ التباعد الجسدي؛ الالتزام بتعليمات أعوان ألامن ( ...راجع بروتوكول الاستئناف -موقع الكلية)؛
 في حالة ضياع بطاقة الطالب يجب إحضار شهادة التسجيل  +بطاقة التعريف الوطنية.

املجموعة الاولى ق22

املجموعة الاولى ق22
حرر يوم4242/20/22 :

رئيس الشعبة

