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 األحد
  TDلغة أجنبية

 ...........…أ
 ...........17 القاعة:

  TDعمم نفس الفروق الفردية
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 08القاعة:

  COURنظريات الشخصية

 كةأ.بن دربال ممي
 14 قاعة:

 
 

 و و الفروق عمم نفس النم
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14. القاعة:

 االثنين

  TDنظريات الشخصية
 كةيبن دربال ممأ.

 ...............17...... القاعة:

     

 الثالثاء

  COURعمم النفس الفيزيولوجي
 د.آيت يحي نجية

 14. القاعة:
  

 TDلنفس المعرفياعمم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 08القاعة: 

  COURوتقنيات البحث منهجية
 د.لكحل مصطفى

 14 القاعة:

 COURلنفس المعرفياعمم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14القاعة: 

 األربعاء

 TD عمم النفس الفيزيولوجي
 آيت يحي نجيةد.

 21: القاعة

 

 COURنظريات التعمم 
 د.بن دهنون سامية شرين

 14 القاعة:
 

  TD منهجية وتقنيات البحث
 هد. بوصبيع سمطان

 08القاعة:
 

 الخميس

 courالقياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 14 القاعة:

 تكنولوجيا االعالم واالتصال 

TD األستاذة: جابر نوال 
 11 عة:قا

 

 TDالقياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 ..............17 القاعة:
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  األحد
  COURنظريات الشخصية 

 كةأ.بن دربال ممي
 21: قاعة

 TDلنفس المعرفياعمم  

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 81القاعة: 

 عمم نفس النمو و الفروق 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري
 .14القاعة:.

 االثنين

  TDلغة أجنبية

 .....................: أ
 .................... عة:القا

  TDنظريات الشخصية
 كةيبن دربال ممأ.
.........19..........القاعة:

... 

  TD تكنولوجيا االعالم واالتصال
 األستاذة: جابر نوال

 ..21. قاعة:

   

 الثالثاء

  COURعمم النفس الفيزيولوجي
 د.آيت يحي نجية

 14. القاعة:

 عمم نفس النموالفروق 
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 <0القاعة:   
  

  COURمنهجية وتقنيات البحث
 د.لكحل مصطفى

 14.القاعة:

 COURلنفس المعرفياعمم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 14القاعة: 

  األربعاء

  TD منهجية وتقنيات البحث
 د. بوصبيع سمطانه

 80 القاعة

 COURنظريات التعمم 
 د.بن دهنون سامية شرين

 .14. :القاعة
  

 TD عمم النفس الفيزيولوجي
 ..........................د.

 08القاعة:......

 الخميس

 courالقياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 14.القاعة:

 TDالقياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 >8:القاعة
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 األحد
  TDعمم نفس النمو الفروق الفردية
 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 08القاعة:

  TDلغة أجنبية

 .………………أ
 القاعة:........

  COURنظريات الشخصية

 كةأ.بن دربال ممي
 14قاعة:

 

 

 crعمم نفس النمو و الفروق 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري
 14القاعة:.

 ناالثني

  TD تكنولوجيا االعالم واالتصال
 األستاذة: جابر نوال

 .........19............ عة:قا

 

  TDنظريات الشخصية
 كةيبن دربال ممأ.
 ............17......القاعة:

   

 الثالثاء

  COURعمم النفس الفيزيولوجي
 د.آيت يحي نجية

 14 القاعة:
 

 TDلنفس المعرفياعمم 

 يأ.بن عبد المؤمن الهوار 

 .......18.........القاعة: 

 

  COURمنهجية وتقنيات البحث
 د.لكحل مصطفى

 14القاعة:

 COURلنفس المعرفياعمم 

 أ.بن عبد المؤمن الهواري

 :0القاعة: 

   األربعاء

 COURنظريات التعمم 
 د.بن دهنون سامية شرين

 14.القاعة:

  TD منهجية وتقنيات البحث
 د. بوصبيع سمطانه

  18 القاعة:

 TD م النفس الفيزيولوجيعم
 د...........................

 ........القاعة:.
 

 الخميس

 courالقياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 14القاعة:

 

 TDالقياس النفسي 
 أ.بن مصطفى عبد الكريم

 ..........17.......القاعة:
   

 


