
 

 

 موالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

 قسم العلوم  الاجتماعية/ كلية العلوم الاجتماعية و العلوم إلانسانية 

  علم النفس العيادي 1الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

 الفوج األول   2020-2021
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

08:00-09:00       

 عثماني . االضطرابات السيكوسوماتية أ   09:00-10:00
 26ق / 1م ف.أ+درس

 أخالقيات المهنة
   14ق / 2و1بكري درس ف.أ

10:00-11:00  
 االضطرابات السيكوسوماتية

 م.أ+درس       جدوي زهية. أ
 14ق / 2و1ف

 االختبارات والمقاييس النفسية
 26ق / 1م  ف.أ+درس   عثماني نعيمة.أ

 االتصال 
 عمراني دالل.أ

 درس
 18ق/ 1ف

 
عمم النفس الصدمة 

 م .أ+بن دهنون درس. أ
 14ق / 2و1ف

11:00-12:00  
 عمم النفس االجرام

 م.أ+درس  عريس نصر الدين.أ
 18ق / 1ف

االختبارات والمقاييس النفسية 
 م.أ+درس      نعيمةعثماني.أ

 17ق / 1ف

 دراسة الحالة
 م.أ+درس  توهامي سفيان. أ
 20ق / 1ف

 
عمم النفس الصدمة 

 م.أ+درس  بن دهنون سامية. أ
 14ق / 2و1ف

12:00-13:00  
 عمم النفس االجرام

 م.أ+عريس درس.أ
 17ق / 1ف

 
 دراسة الحالة

 م.أ+درس   توهامي سفيان. أ
 20ق/ 2و1ف

 
 لغة أجنبية

 م.أ    شريفي جياللي.أ
 22ق/ 1ف

13:00-14:00  

 العالجات النفسية
 بن عامر زكية. أ

 م.أ+درس
 17ق / 1ف

    

14:00-15:00  

 العالجات النفسية
 بن عامر زكية. أ

 م.أ+درس
 17ق / 1ف

    



 

 

 موالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

 قسم العلوم  الاجتماعية/ كلية العلوم الاجتماعية و العلوم إلانسانية 

 

  علم النفس العيادي 1 الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

 الفوج الثاني 2020-2021
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

09:00-10    
 أخالقيات المهنة

 بكري عبد الحميد  درس.أ
 14ق / 2و1ف

 لغة أجنبية 
 19ق/ 2م  ف.شريفي جياللي أ.أ

10:00-11:00  
 االضطرابات السيكوسوماتية

 م.أ+جدوي زهية درس. أ
 14ق / 2و1ف

   
عمم النفس الصدمة 

 م.أ+بن دهنون سامية  درس. أ
 14ق / 2و1ف

11:00-12:00  
 العالجات النفسية

 م.أ+بن عامر زكية درس. أ
 20ق/ 2ف

   
عمم النفس الصدمة 

 م.أ+بن دهنون سامية  درس. أ
 14ق / 2و1ف

12:00-13:00 

 االتصال 
 عمراني دالل درس.أ

 18ق/ 2ف

 العالجات النفسية
 م.أ+بن عامر زكية درس. أ

 18ق/ 2ف

 االضطرابات السيكوسوماتية
 م.أ+عثماني نعيمة درس. أ

 18ق / 1ف
   

13:00-14:00  
 عمم النفس االجرام

 م.أ+عريس نصر الدين  درس.أ
 18ق/ 2ف

االختبارات والمقاييس النفسية 
 م.أ+ نعيمة درسعثماني.أ

 18ق/ 2ف

 دراسة الحالة
 م.أ+توهامي سفيان درس. أ
 20ق/ 2ف

  

14:00-15:00  
 عمم النفس االجرام

 م.أ+درس عريس نصر الدين.أ
 18ق/ 2ف

االختبارات والمقاييس النفسية 
  نعيمةعثماني.أ

 18ق/ 2م ف.أ+درس

 دراسة الحالة
م .أ+توهامي سفيان درس. أ
 20ق/ 2ف

  

 

 

 



 

 

 موالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

قسم العلوم  الاجتماعية / كلية العلوم الاجتماعية و العلوم إلانسانية 

  علم النفس املدرس ي 1الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

 لفوج األولا  2020-2021
 

 
 الخميس األربعاء الثالثا االثنين األحد السبت

8-9       

م    ,أ+أيت يحي نجية درس.صعوبات التعمم األكاديمية  أ     9-10
 19ق/1ف

 

10-11   

التدريب عمى تطبيق 
 االختبارات النفسية 

 م,أ+بوصبيع سمطانة درس.أ
 14ق/2و1ف

م   ,أ+أيت يحي نجية درس.صعوبات التعمم األكاديمية  أ 
  19ق/1ف

11-12  

عمم النفس االجتماعي 
 لممتمدرس

 م,أ+بوحفص طارق  درس.أ
 21ق/1ف

التدريب عمى تطبيق 
 االختبارات النفسية 

 م,أ+بوصبيع سمطانة درس.أ
 14ق/2و1ف

 
 عمم النفس المرضي لممتمدرسين

 م.أ+بن مصطفى عبد الكريم  درس.أ
 19ق/1ف

م  .شريفي جياللي  أ.لغة أجنبية أ
 19ق/1ف

12-13 

حماية الطفولة والمنظمات 
بولقدام سميرة .الدولية أ
 19ق/1درسف

 عمم النفس األسري
   19ق/1جدوي زهية  درس ف.أ

 عمم النفس المرضي لممتمدرسين
 م.أ+بن مصطفى عبد الكريم    درس.أ

 19ق/1ف

تقنيات جمع المعمومات 
 م,أ+ سامية  درسبندهنون.أ

 14ق/2و1ف

13-14 

 الدافعية والمشروع المدرسي
 م,أ+كريم أمينةدرس.أ

 19ق/1ف

عمم النفس االجتماعي لمدرسي 
 م,أ+بوحفص طارق درس.أ

 19ق/1ف
   

تقنيات جمع المعمومات 
 م,أ+ سامية  درسبندهنون.أ

 14ق/2و1ف

14-15 

الدافعية والمشروع 
 كريم أمينة.المدرسيأ

 19ق/1م ف,أ+درس
     

 



 

 

 

 

 

 موالي الطاهر .د- جامعة سعيدة 

 قسم العلوم  الاجتماعية/ كلية العلوم الاجتماعية و العلوم إلانسانية 

  علم النفس املدرس ي 1 الثاني ماستر استعمال الزمن الخاص بالسداس ي

 الفوج الثاني 2020-2021
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

8-10       

10- :11   
التدريب عمى تطبيق االختبارات 

 بوصبيع سمطانة.النفسية  أ
 14ق/2و1م ف,أ+درس

  
 شريفي جياللي.لغة أجنبية أ

 20ق/2م  ف.أ

11-12 

الدافعية والمشروع المدرسي 
 م,أ+كريم أمينة درس.أ

 20ق/2ف
 

التدريب عمى تطبيق االختبارات 
 بوصبيع سمطانة.النفسية أ

 14ق/2و1م ف,أ+درس
 

 صعوبات التعمم األكاديمية 
 م,أ+أيت يحي نجية درس.أ

 20ق/2ف
 

12 -13 

الدافعية والمشروع المدرسي 
 م,أ+كريم أمينة درس.أ

 20ق/2ف

عمم النفس االجتماعي 
  طارقبوحفص. ألممتمدرس

 20ق/2م ف,أ+درس
  

 صعوبات التعمم األكاديمية 
 م,أ+أيت يحي نجية درس.أ

 20ق/2ف

 تقنيات جمع المعمومات
 بن دهنون سامية.أ

 14ق/2و1م ف,أ+درس

13-14 

حماية الطفولة والمنظمات 
 بولقدام سميرة.الدوليةأ
 20ق/2درس ف

 عمم النفس األسري
   20ق/2جدوي زهية درس ف.أ

عمم النفس المرضي 
بن مصطفى .لممتمدرسين أ

 20ق/2م ف.أ+درس

 تقنيات جمع المعمومات
بن دهنون سامية .أ
 14ق/2و1

14-15  
عمم النفس االجتماعي 

 بوحفص طارق.لممتمدرس أ
 20ق/2م ف,أ+درس

  
عمم النفس المرضي 

 بن مصطفى .لممتمدرسين أ
 20ق/2م ف.أ+درس

 

 


