
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  االجتماعية قسم العموم /  كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 7102-7102: الخامساستعمال الزمن الخاص بالسداسي     علم النفس                                  ثالثة : المستوى
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 األحد
 عمم النفس العيادي ودراسة 

 د عريس
 14قاعة رقم :.

  عمم النفس المرضي لمطفل 

 أ: بولقدام سميرة  
 41قاعة : 

 عمم النفس العيادي ودراسة 
 أ : عريس
 ........22قاعة رقم :........

 

 

 

 

 االثنين

 COURاختبارات الشخصية
 د.عثماني نعيمة

 00القاعة:

 TDاختبارات الشخصية
 د.عثماني نعيمة

 ..............20....... القاعة:

عمم النفس المرضي لمطفل والمراهق 
 االستاذ:......

 ............20 :قاعة 

 

حركي واألدائي اتالحسي  االضطراب
COUR 

 أ.عيساوي أمينة 
 00 القاعة:

 لغة أجنبية
 أ: ..................     

 قاعة:........

 الثالثاء

 الحوكمة وأخالقيات المهنة
 أ: بكري عبد الحميد     

 القاعة:
 

عند الراشد طرابات الشخصية ضا
COUR 

 توهامي سفياند.
 14 القاعة:

 

 عند الراشد طرابات الشخصية ضا

 أ.تهامي سفيان
 77 القاعة:

 

 لغة أجنبية
 أ: .............            

 قاعة:.................

  األربعاء

 COURاضطرابات المغة
 د.آيت يحي نجية

 14 القاعة:

  TDموكاضطرابات الس
 جدويد.

 71 القاعة:

 COUR اضطرابات السموك 
 د.لكحل مصطفى

 ......القاعة:

  

 الخميس

 TDالحسي اتحركي واألدائي  االضطراب

  ……………………أ
 ....القاعة:

     



 الفوج الثاني                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  االجتماعية قسم العموم /  كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 7102-7102: الخامساستعمال الزمن الخاص بالسداسي     علم النفس                                  ثالثة : المستوى
 

 12:11-13:91 13:91-00:11 00:11-07:91 07:91-00:11 00:11-03:91 03:91-02:11 

 األحد
 عمم النفس العيادي ودراسة 

 د عريس
 14قاعة رقم :.

 عمم النفس المرضي لمطفل والمراهق 

 أ: بولقدام سميرة
 41قاعة :   

 عمم النفس العيادي ودراسة   

 أ : عريس
 77قاعة رقم:

 TDاختبارات الشخصية
 د.عثماني نعيمة

 70 القاعة:

 

 االثنين

 COURات الشخصيةاختبار 
 د.عثماني نعيمة

 00القاعة:

   

حركي اتالحسي  االضطراب
 COURواألدائي 

 أ.عيساوي أمينة 
 00 القاعة:

عمم النفس المرضي لمطفل 
 االستاذ:......والمراهق 

 ............قاعة :    

 الثالثاء

   COUR الحوكمة وأخالقيات المهنة

 أ: بكري عبد الحميد            
 القاعة:

 

عند الراشد طرابات الشخصية ضا
COUR 

 .توهامي سفيان
 14 القاعة:

   

 األربعاء

عند الراشد طرابات الشخصية ضا
TD  توهامي سفيان. 

  70القاعة:

 COURاضطرابات المغة
 د.آيت يحي نجية

 00القاعة:

الحسي اتحركي واألدائي  االضطراب
TD أ……………………  

 :......القاعة

 COUR  اضطرابات السموك
 .لكحل مصطفىد

 14.القاعة:

  

 الخميس

  TDاضطرابات السموك
 جدويد.

 72 القاعة:

     

 



 الفوج الثالث                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 االجتماعيةقسم العموم /  العموم اإلنسانية كمية العموم االجتماعية و
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 األحد
 ة عمم النفس العيادي ودراس

 د عريس
 14قاعة رقم :.

 عمم النفس المرضي لمطفل والمراهق 

 أ: بولقدام سميرة 
 41قاعة: ال

 عمم النفس العيادي ودراسة   
  أ : عريس
 03قاعة رقم:

 

 االثنين

 COURاختبارات الشخصية
 د.عثماني نعيمة

 00القاعة:

 

 TDاختبارات الشخصية
 د.عثماني نعيمة

 .............18...... القاعة:
 

  cr حركيالالحسي  االضطراب
 أ.عيساوي أمينة و 

 00 القاعة:

حركي اتالحسي  االضطراب
 TDواألدائي 

 أ.عيساوي أمينة 
 02:القاعة

 الثالثاء

   COUR     الحوكمة وأخالقيات المهنة

 أ: بكري عبد الحميد        
 القاعة:

  

عند الراشد طرابات الشخصية ضا
COUR 

 .توهامي سفيان
 14 القاعة:

 

عمم النفس المرضي لمطفل 
 االستاذ:......

 ........قاعة :

 

 األربعاء

 لغة أجنبية

 أ: ..................
 ...........22قاعة:.........

 COURاضطرابات المغة
 د.آيت يحي نجية

 .............14 القاعة:

 tdعند طرابات الشخصية ضا

 توهامي سفياند.
 70القاعة:

 COUR  اضطرابات السموك
 د.لكحل مصطفى

 14 القاعة:

  

    الخميس
  TDاضطرابات السموك

 جدويد.
 .......17 القاعة:

  

 


