
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  االجتماعية قسم العلوم /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020 الخامساستعمال الزمن الخاص بالسداسي     علم النفس                                  ثالثة : المستوى

 
 
 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

       السبت

 األحد
 والمراهق علم النفس المرضي للطفل

 بولقدام سميرة.أ
       14محاضرة/ القاعة:

 االثنين
 الحالة العيادي ودراسة المنهج
 نصر الدين عريسأ.

 14محاضرة/ القاعة:
 

 ارات الشخصيةاختب
 عثماني نعيمةأ.

 17تطبيق/ القاعة:
 

 الحسي اتحركي واألدائي االضطراب
 أ.عيساوي أمينة  

 14محاضرة/ القاعة:

 اختبارات الشخصية
 عثماني نعيمةأ.

 14محاضرة/ القاعة:

 الثالثاء
 الحوكمة وأخالقيات المهنة

 بكري عبد الحميد.أ
 14محاضرة/ القاعة:

   
 والمسن الراشد عندطرابات الشخصية ضا

 أ.تهامي سفيان
 14محاضرة/ القاعة:

 

 األربعاء
  اضطرابات السلوك 

 .لكحل مصطفىأ.
 14محاضرة/ القاعة:

  عند الراشدطرابات الشخصية ضا
 أ.تهامي سفيان
 18تطبيق/ القاعة:

 الحسي اتحركي واألدائي االضطراب
 أ.عيساوي أمينة  

 18تطبيق/ القاعة:

 لغة أجنبية
 رشقرون سميأ: 

 19تطبيق/ القاعة:
  

 الخميس
 اضطرابات اللغة

 .آيت يحي نجيةأ
 14محاضرة/ القاعة:

 الحالة العيادي ودراسة المنهج
 أ.عالوي محمد
 12تطبيق/ القاعة:

  علم النفس المرضي للطفل
 حمدأ.دومي أ

 12تطبيق/ القاعة:

  اضطرابات السلوك 
 جدوي زهية.أ.

 12تطبيق/ القاعة:
  

 

 



 الفوج الثاني                                                    الطاهر سعيدة جامعة د.موالي
  االجتماعية قسم العلوم /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020 الخامساستعمال الزمن الخاص بالسداسي     علم النفس                                  ثالثة : المستوى

 
 
 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

       السبت

 األحد
 والمراهق علم النفس المرضي للطفل

 بولقدام سميرة.أ
       14محاضرة/ القاعة:

 االثنين
 الحالة العيادي ودراسة المنهج
 نصر الدين عريسأ.

 14محاضرة/ القاعة:
 

 حركي واألدائيالحسي ات االضطراب
 أ.عيساوي أمينة  

 18تطبيق/ القاعة:
 

 الحسي اتحركي واألدائي االضطراب
 أ.عيساوي أمينة  

 14محاضرة/ القاعة:

 اختبارات الشخصية
 عثماني نعيمةأ.

 14محاضرة/ القاعة:

 الثالثاء
 الحوكمة وأخالقيات المهنة

 بكري عبد الحميد.أ
 14محاضرة/ القاعة:

 
 اختبارات الشخصية

 عثماني نعيمةأ.
 19تطبيق/ القاعة:

  عند الراشدطرابات الشخصية ضا
 أ.تهامي سفيان
 19تطبيق/ القاعة:

 والمسن عند الراشدطرابات الشخصية ضا
 أ.تهامي سفيان
 14محاضرة/ القاعة:

 

 األربعاء
  اضطرابات السلوك 

 .لكحل مصطفىأ.
 14محاضرة/ القاعة:

  
 لغة أجنبية

 شقرون سميرأ: 
 19عة:تطبيق/ القا

  

 الخميس
 اضطرابات اللغة

 .آيت يحي نجيةأ
 14محاضرة/ القاعة:

  علم النفس المرضي للطفل
 حمدأ.دومي أ

 16تطبيق/ القاعة:

  اضطرابات السلوك 
 جدوي زهية.أ.

 16تطبيق/ القاعة:

 الحالة العيادي ودراسة المنهج
 أ.عالوي محمد
 16تطبيق/ القاعة:

  

 



 الفوج الثالث                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
  االجتماعية قسم العلوم /  كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020 الخامساستعمال الزمن الخاص بالسداسي     علم النفس                                  ثالثة : المستوى

 
 
 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

       السبت

 األحد
 والمراهق علم النفس المرضي للطفل

 بولقدام سميرة.أ
       14محاضرة/ القاعة:

 االثنين
 الحالة العيادي ودراسة المنهج
 نصر الدين عريسأ.

 14محاضرة/ القاعة:
  

 الحسي اتحركي واألدائي االضطراب
 أ.عيساوي أمينة  

 24تطبيق/ القاعة:

 الحسي اتحركي واألدائي االضطراب
 أ.عيساوي أمينة  

 14محاضرة/ القاعة:

 اختبارات الشخصية
 عثماني نعيمةأ.

 14محاضرة/ القاعة:

 الثالثاء
 الحوكمة وأخالقيات المهنة

 بكري عبد الحميد.أ
 14محاضرة/ القاعة:

  
 اختبارات الشخصية

 عثماني نعيمةأ.
 18تطبيق/ القاعة:

 والمسن عند الراشدطرابات الشخصية ضا
 أ.تهامي سفيان
 14محاضرة/ القاعة:

  عند الراشدطرابات الشخصية ضا
 أ.تهامي سفيان
 19تطبيق/ القاعة:

 األربعاء
  اضطرابات السلوك 

 .لكحل مصطفىأ.
 14محاضرة/ القاعة:

  
 لغة أجنبية

 شقرون سميرأ: 
 19تطبيق/ القاعة:

  

 سالخمي
 اضطرابات اللغة

 .آيت يحي نجيةأ
 14محاضرة/ القاعة:

  اضطرابات السلوك 
 جدوي زهية.أ.

 17تطبيق/ القاعة:

 الحالة العيادي ودراسة المنهج
 أ.عالوي محمد
 17تطبيق/ القاعة:

  علم النفس المرضي للطفل
 حمدأ.دومي أ

 17تطبيق/ القاعة:
  

 


