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

 2019/2020 الثالثاستعمال الزمن الخاص بالسداسي                                           علم النفس ثانية: 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
 نظريات الشخصية

 أ.بن دربال مليكة
 17تطبيق/ القاعة:

   

 االثنين

  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 أ.بوري عبد الهادي
 18تطبيق/ القاعة:

 نظريات الشخصية

 ربال مليكةأ.بن د
 14محاضرة/ القاعة:

    

  الثالثاء
 علم النفس الفيزيولوجي

 أ.آيت يحي نجية
 14محاضرة/ القاعة:

 لغة أجنبية

 أ.شقرون سمير
 18تطبيق/ القاعة:

 منهجية وتقنيات البحث
 أ..لكحل مصطفى
 14محاضرة/ القاعة:

  

 األربعاء

 لنفس المعرفياعلم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 17قاعة:تطبيق/ ال

 علم نفس النمو و الفروق الفردية
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14محاضرة/ القاعة:

 علم نفس النمو والفروق الفردية
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 17تطبيق/ القاعة:

 نظريات التعلم 
 أ.بن دهنون سامية شرين

 14محاضرة/ القاعة:

  منهجية وتقنيات البحث
 أ. بوصبيع سلطانه

 16اعة:تطبيق/ الق

 القياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 16تطبيق/ القاعة:

  الخميس

 لنفس المعرفياعلم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14محاضرة/ القاعة:

 علم النفس الفيزيولوجي
 أ.آيت يحي نجية

 22/ القاعة:تطبيق

 القياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 14محاضرة/ القاعة:

  

 



 الفوج الثاني                                                    ي الطاهر سعيدةجامعة د.موال
 كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية/ قسم العلوم  االجتماعية 

 2019/2020استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثالث             المستوى: ثانية علم النفس                          
 

 
 

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
 نظريات الشخصية

 أ.بن دربال مليكة
 17تطبيق/ القاعة:

 

  االثنين

 نظريات الشخصية

 أ.بن دربال مليكة
 14محاضرة/ القاعة:

  
 علم النفس الفيزيولوجي

 رشيدة رماسأ.
 17عة:تطبيق/ القا

  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 أ.بوري عبد الهادي
 18تطبيق/ القاعة:

  الثالثاء
 علم النفس الفيزيولوجي

 أ.آيت يحي نجية
 14محاضرة/ القاعة:

 لغة أجنبية

 أ.شقرون سمير
 18تطبيق/ القاعة:

 منهجية وتقنيات البحث
 أ..لكحل مصطفى
 14محاضرة/ القاعة:

  

  األربعاء

 علم نفس النمو و الفروق الفردية
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14محاضرة/ القاعة:

 
 نظريات التعلم 

 أ.بن دهنون سامية شرين
 14محاضرة/ القاعة:

 علم نفس النمو والفروق الفردية
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 18تطبيق/ القاعة:

  منهجية وتقنيات البحث
 أ. بوصبيع سلطانه

 18تطبيق/ القاعة:

 الخميس

 لنفس المعرفياعلم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 18تطبيق/ القاعة:

 لنفس المعرفياعلم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14محاضرة/ القاعة:

 القياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 18تطبيق/ القاعة:

 القياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 14محاضرة/ القاعة:

  

 



 ثالثالفوج ال                                                    الطاهر سعيدةجامعة د.موالي 
 قسم العلوم  االجتماعية / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020استعمال الزمن الخاص بالسداسي الثالث               المستوى: ثانية علم النفس                         
 

 
 

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

 نظريات الشخصية

 أ.بن دربال مليكة
 17تطبيق/ القاعة:

  االثنين

 نظريات الشخصية

 أ.بن دربال مليكة
 14محاضرة/ القاعة:

  
  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 أ.بوري عبد الهادي
 18بيق/ القاعة:تط

 علم النفس الفيزيولوجي
 رشيدة رماسأ.

 17تطبيق/ القاعة:

  الثالثاء
 علم النفس الفيزيولوجي

 أ.آيت يحي نجية
 14محاضرة/ القاعة:

 لغة أجنبية

 أ.شقرون سمير
 18تطبيق/ القاعة:

 منهجية وتقنيات البحث
 أ..لكحل مصطفى
 14محاضرة/ القاعة:

  

  األربعاء

 الفروق الفرديةعلم نفس النمو و 
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14محاضرة/ القاعة:

 القياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 19تطبيق/ القاعة:

 نظريات التعلم 
 أ.بن دهنون سامية شرين

 14محاضرة/ القاعة:

 
 علم نفس النمو والفروق الفردية

 أ.بن عبد المؤمن الهواري
 21تطبيق/ القاعة:

 الخميس

  نيات البحثمنهجية وتق
 أ. بوصبيع سلطانه

 19تطبيق/ القاعة:

 لنفس المعرفياعلم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14محاضرة/ القاعة:

 لنفس المعرفياعلم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 19تطبيق/ القاعة:

 القياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 14محاضرة/ القاعة:

  

 
 


