2020/ 2019
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية

شعبة علم النفس
 ]…..جداول التوقيت األسبوعي[ …..
السداسي الثاني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

LMD

الحصص
األيـام

الفوج

01

الحصة األولى
09:30 – 08:00

الحصة الثانية
11:10-09:40

الحصة الثالثة
12:50-11:20

الحصة الرابعة
14:40- 13:10

2019/2020

الحصة الخامسة
16:20-14:50

مدخل إلى ع ن العمل ()TD
د.دغة ق10

األحد
02

منهجية البحثTD 2
د.االعور ق04

مدخل إلى علم النفس العمل ()TD
د .دغة  /ق4

مدخل الى ع ن والتنظيم
دغة محاضرة
A500

علم النفس النمو والفروق الفردية 2
د .قدوري
( B350محاضرة)

منهجية البحث TD2
د.األعور ق10

03

ع ن النمو TD
قدوري ق11

04
منهجية البحث
د .األعور ()TD
ق11

01

02
اإلثنين
03

04

ع ن النمو TD
قدوري ق11
علم النفس المرضي
د.فرشيشي  /ق04

منهجية البحث 2
(محاضرة )
د.االعور B350

ع ن المرضي TDفرشيشي ق4

علم النفس المرضي
محاضرة
د .فرشيشي ق 01

ع ن المدرسي TD
محمدي ق 04

ع ن المدرسي TD
محمدي ق10فر

ع ن النمو TD
قدوري ق11

الحصة السادسة
18:00-16:30

ع ن المدرسي ق11
د.باوية TD

01

02
الثالثاء

 2علم النفس المدرسي
محاضرة
د.محمدي
B350

ع ن النمو TD
قدوري ق04

علم النفس االجتماعي
محاضرة
د.جعفور ق01

القياس النفسي
د.ميسون TD
ق11

03

ع ن المدرسي TD
د.باوية 10فر

04

القياس النفسي TD
ق11ميسون

01

02
األربعاء
03
04

01

02
الخميس
03

04

القياس النفسي وبيات
االختبارات
محاضرة
ميسون ق11

لغة اجنية (ف+1ف)3
شاكر
ق
القياس النفسي
ق11
ميسون

لغة أجنية (ف+2ف)4
د.شاكر

لغة أجنية (ف+1ف)3
د.شاكر
لغة أجنية (ف+2ف)4
د.شاكر

القياس النفسي
ميسون TDق11

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

LMD
2020 2019
احلصص
األيـام

الفوج
01

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

العالجات املعرفية السلوكية
د.بلحسيين ق08

02

د .بلحسيين ق11
العالج التحليلي

د .بعلي TDق

األحد
03

االثنني

حماضرة

العالجات املعرفية

فراغ

العالجات السلوكية النعرفية
ق 04بلحسيين TD

العالج التحليلي
حماضرة ق02
د.بعلي

01

الثالاثء

02

العالج اإلنساين
أ.بوعافية ق 12
العالجات املعرفية السلوكية
د.بلحسيين  TD /ق04
العالج النسقي

03

العالج التحليلي TD

د.بن جماهد ق ....
العالج اإلنساين
د.بوعافية ق02
حماضرة TD
العالج اإلنساينTD

 TDق11

أ.بوعافية ق ...

د.ايت مولود

العالج النسقي
02

د.بن جماهد ق  10فرنسية

العالح النسقي

01
األربعاء

العالج التحليلي TD

ايت مولود حماضرة
ق03

ايت مولود ق12
تقنيات التشخيص
العالج اإلنساينTD
أ.بوعافية خمرب القياس

حماضرة فرشيشي
B350

املخدرات واجملتمع
وازي ق 07
(مشرتك مع 3ع ن العمل )

03

اخلميس

الرتبص امليداين

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2020 2019

احلصص
األيـام

الفوج

األحد

01

االثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

احلصة السادسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

18:00-16:30

الرتبص امليداين
االرغومنيا 2

االرغومنيا 2

حتليل الفرد أ /إبمساعيل

د .مزايين حماضرة ق15فر

د .مزايين ق 15فرنسية

حماضرة ق 15فرنسية

أ/ابمساعيل ق  15فرنسية

إدارة املشروع املهين

الصحة النفسية والعمل

الصحة النفسية والعمل

املخدرات واجملتمع

أ/مخيس ع ع TD

(ق 15فر) حماضرة

(ق 15فر) TD

وازي ق(7مشرتك مع

ق15فر

د .بوعافية

د .بوعافية

الثالثة ع ن العيادي)

إدارة املشروع املهين ق15فر
د.عمروين حماضرة

تسيري املوارد البشرية حماضرة
د/غريب ق15فر

تسيري املوارد البشرية
 TDغريب
ق15فرنسية

حتليل الفرد

TD

لغة أجنبية ق15فر
TD

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
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Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

LMD

احلصص
األيـام

االحد

الفوج

01

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

احلصة السادسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

18:00-16:30

ع ن الصدمة بن جماهد

االتصال حماضرة

االختبارات واملقاييس

االختبارات واملقاييس

ع ن الصدمة بن جماهد
ق td 12

02
01

02

الثالاثء

د .مخيس سليم td

االضطرابت السكوسوماتية

دراسة احلالة td

مدرجA500

دراسة حالة ق3

د.نوار حماضرة ق 03

02

األربعاء
02

اخلميس

01

د .مخيس سليم حماضرة

د.نوار ق...

01

01

حماضرة ق09

زعطوط ق .....

د.طالب ق04

د .طالب B350

االضطرابت السكوسوماتية
ق11

اإلثنني

2020 2019

ع ن الصدمة

بن جماهد ق  10فرنسية
االضطراابت السيكوسوماتية

ع ن الصدمة

د.مخيس ق11

اخالقيات املهنة

بن جماهد ق12

د.بعلي

وازي حماضرة

ق7

ق15فرنسية
دراسة احلالة td
د.نوار ق 04

علم النفس اإلجرامي
د.ابوية ق 07
حماضرة

ع النفس االجرامي
ابوية ق10فر

العالجات النفسية 2حماضرة

العالجات النفسية
بعلي ق10فر

علم النفس االجرامي
ابوية ق.....

العالجات النفسية 2
بعلي ق10فر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

علم النفس و علوم الرتبية

احلصص
األيـام

الفوج

السبت
األحد

01

اإلثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

01

السنة اجلامعية 2020 2019:

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

احلصة السادسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

18:00-16:30

ملتقيات منخصصة td

ملتقيات منخصصة يف

د.زعطوط ق01

د.زعطوط ق01

تربص ميداين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2020 2019
احلصص
األيـام

األحد

الفوج
01

اإلثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

01

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

احلصة السادسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

18:00-16:30

اإلحصاء التطبيقي

اإلحصاء التطبيقي

االختيار املهين و تقنيات

االتصال التنظيمي

د بن ساسي حماضرة

ساسي TD /

التوظيف حماضرة

د .خمن حماضرة

خمرب اعالم آيل 2

خمرب االعالم االيل 2

د .عمروين ق 10

ق10

االرغومنيا املعرفية

االرغومنيا املعرفية

السلوك التنظيمي

السلوك التنظيمي

TD /

د.بن زاهي حماضرة

د.بن زاهي

د .مزايين  /حماضرة
ق 15فرنسية
إدارة الصراع التنظيمي
د.بن زاهي ق...
تسيري املوارد البشرية (حماضرة)
ق10د.كادي

د .بن

د .مزايين

TD

ق 15فرنسية

ق10

ق10

منهجية وتقنيات البحث2

منهجية و تقنيات البحث2

االختيار املهين وتقنيات

د .غريب حماضرة

د .غريب TD

التوظيف TD

خمرب القياس ق10

ق10

أ.ابمساعيل ق 10

تسيري املوارد البشرية ()TD
ق10د.كادي

لغة أجنبية
ق 15فرنسية

رئيس القسم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

2020 2019

الحصص
األيـام
األحد

الفوج

الحصة األولى
09:30 – 08:00

الحصة الثانية
11:10-09:40

الحصة الثالثة
12:50-11:20

الحصة الرابعة
14:40-13:10

الحصة الخامسة
16:20-14:50

الحصة
السادسة
-16:30
18:00

01

اإلثنين

01

الثالثاء

01

األربعاء

01

الخميس

01

تربص ميداني
ملتقيات متخصصة
د .محجر  tdق 10

ملتقيات متخصصة
د.محجر  tdق10

رئيس القسم

2020/2019
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية

شعبة علوم التربية

] جداول استعمال الزمن األسبوعي[
السداسي الثاني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

LMD
احلصص
األيـام

الفوج

احلصة األوىل

09:30 – 08:00

احلصة الثانية

11:10-09:40

احلصة الثالثة

12:50-11:20

2020 2019
احلصة الرابعة

14:40-13:10

احلصة اخلامسة

16:20-14:50

القياس الرتبوي وبناء االختبارات
املدرسية  2ق 11

01

د .جخراب
القياس الرتبوي وبناء االختبارات
02
األحد

اإلدارة والتخطيط الرتبوي
د.بوسعدة 7

املدرسية  2ق07
حماضرة
د.جخراب

03

اإلدارة والتخطيط الرتبوي
د.بوسعدة ق 13

االثنني

02
03

االختبارات املدرسية 2
د .جعفور/ق 12

د .رقاقدة ق  15فرنسية

علم النفس الرتبوي 2

القياس الرتبوي وبناء

حماضرة د.قندوز

االختبارات املدرسية 2

ق  15فرنسية

د .جعفور /ق 13
علم النفس الرتبوي 2

04

01

القياس الرتبوي وبناء

علم النفس الرتبوي 2

د .رقاقدة ق  15فرنسية
علم النفس الرتبوي 2

منهجية البحث 2
د.شنني ق 04

منهجية البحث 2حماضرة

د.شنني B350

علم النفس الرتبوي 2

د.قندوز ق 13

حماضرة د.قندوز
ق 02

اإلدارة والتخطيط الرتبوي

د .رومي ق 13

اإلدارة والتخطيط الرتبوي
د .رومي ق 13

احلصة السادسة

18:00-16:30

القياس الرتبوي وبناء

االختبارات املدرسية 2

04

د .جعفور /ق 13
01

الثالاثء

02

الرتبية املقارنة

التوجيه واالرشاد

د.طبشي /ق13
منهجية البحث 2
د.شنني ق .....

د/بوعيشة  /ق ....

التوجيه واإلرشاد
د.طبشي /مدرج

B350

03
04

اإلدارة والتخطيط الرتبوي
د.بوسعدة 10

األربعاء

02
03
4
01
02

اخلميس
03
04

ق  34اجنليزية
منهجية البحث 2

الرتبية املقارنة

التوجيه واإلرشاد

منهجية البحث 2

د .غزال ق .....

/د.طبشي /ق  34اجنلزية

/د.سالم /ق 02

الرتبية العالجية

الرتبية العالجية

/د.زكري /ق 03

د غزال ق 04

د/بوعيشة  /ق04

د.زكري /ق 10فرنسية
الرتبية املقارنة

د/بوعيشة  /ق 13

الرتبية املقارنة

الرتبية العالجية

01

ق  34اجنليزية

( ف+1ف)2

د.طبشي /ق  10فرنسية

/د.سالم /ق  34انج

( ف+1ف)2

لغة اجنبية .....

التوجيه واإلرشاد

الرتبية املقارنة

لغة اجنبية .....

د.زكري ق ....
التوجيه واإلرشاد

لغة اجنبية .....

/د.طبشي /ق 13

( ف+3فB350)4
التوجيه واإلرشاد

/د.طبشي /ق 13

لغة اجنبية .....

( ف+3فB350 )4

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة اجلامعية2018/2017 :
2020 2019
احلصص
األيـام

الفوج

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

الفروق الفردية و تربية االختيارات

الرتبية البئية

لغة أجنبية

 /د.رومي ق 13

د .بن عمارة حماضرة ق

ق ....

التقومي الرتبوي حماضرة

التقومي الرتبوي حماضرة

النظام الرتبوي اجلزائري

املخدرات و اجملتمع

/د.جخراب ق 13

/د.جخراب ق 13

د.سراية حماضرة ق ..

د.خمن

التكيف املدرسي و املهين

التكيف املدرسي و املهين

صعوابت التعلم td

صعوابت التعلم ق 13

 /د .زكري ق 13

 /د .زكري ق 13

/د.بن الزين ق  13حماضرة

 /د .بن الزين

الفروق الفردية و تربية االختيارات
األحد

حماضرة
 /د.رومي 13

اإلثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

01

LMD

تربص ميداين

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2020 2019
احلصص
األيـام
األحد

الفوج
1
2
01

اإلثنني
02

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

احلصة السادسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

18:00-16:30

نظرايت التعلم 2

املشكالت الرتبوية د.دابيب td

حماضرة د.عواريب ق...

ق 08

نظرايت التعلم 2

علم النفس األسري

د.عواريب ق 10

د .بن عمارة ق 10فر

علم النفس األسري

علم النفس األسري

نظرايت التعلم 2

د .بن عمارة ق 03

د .بن عمارة ق 10فر

د.عواريب ق10

املشكالت الرتبوية د.دابيب

02
األربعاء

01
02

اخلميس

حماضرة /د.سراية ق 03

املناهج الرتبوية
/د.سراية ق 11

النظام الرتبوي اجلزائري

01
الثالاثء

 tdق  34اجنلزية

املناهج الرتبوية

املشكالت الرتبوية
د.دابيب ق 10فر

د.بوسعدة حماضرة

املناهج الرتبوية
/د.سراية ق  10فرنسية

خماطر املخدرات
حماضرة أ .بريشي ق 09
الرتبية البيئية

اللغة األجنبية أ /نيلي  tdق 09
( ف +1ف)2

ق  10فرنسية

د .خمن
حماضرة  15فرنسية
( جمموعة مع ت خاصة)

الرتبص امليداين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université .Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences humaines et sociales
De psychologie et sciences de L éducation

LMD
2019/
احلصص
األيـام
األحد

الفوج

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

احلصة السادسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

18:00-16:30

01

اإلثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

2020

تربص ميداين
اضطراابت اللغة د.صاحلي

اضطراابت اللغة

حماضرة خمرب القياس

/د.صاحلي خمرب القياس

التعليم املكيف ق 11

التعليم املكيف ق 11

حماضرة  /د.غزال

TDد.غزال

خماطر املخدرات

النظام الرتبوي اجلزائري

د/ابوية ق 13

حماضرة د.زكور ق13

الرتبية اخلاصة 02
حماضرة د/لعجال
خمرب القياس
إرشاد ذوي االحتياجات
الخاصة محاضرة

د.حاج صبري ق 04

الرتبية اخلاصة td 02
د/لعجال خمرب القياس

إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة
/ tdد.حاج صبري ق 04

الرتبية البيئية حماضرة
د .خمن  15فر

( مجموعة مع  3ع ن التربوي)

لغة أ /نيلي td
ق 10

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

1
احلصص
األيـام
األحد

اإلثنني

الفوج

2020 2019/

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

01
01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

01

لغة اجنليزية

لغة اجنليزية

د .بوشاللق  TDخمرب

د .بوشاللق  TDخمرب

تطوير املمارسات

تطوير املمارسات

العالقة الرتبوية حماضرة

العالقة الرتبوية

د .حممدي ف  34انج

 / TDد .حممدي ق  34انج

هندسة التكوين حماضرة

الرتبية والصحة النفسية

التكوين املهين

مخيس ع ع ق 13

حماضرة  /د .غامل ق....

حماضرة  /د .رومي ق 08

هندسة التكوين TD

البيداغوجيا الفارقية

البيداغوجيا الفارقية

تكوين املكونني

تكوين املكونني

 /د .مخيس ع ع ق  34انج

حماضرة /د.سالم ق  34انج

 /TDد.سالم ق  34انج

/ TDد .زكور ق  34انج

/ TDد .زكور ق  34انج

اإلحصاء يف علم النفس الرتبوي
د .قوارح خمرب االعالم االيل 2

منهجية التقصي امليداين يف
منهجية التقصي امليداين يف الرتبية

الرتبية td

د .الشايب حماضرة B350

B350د .الشايب

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة اجلامعية2018/2017 :
2020 2019
احلصص
األيـام
األحد

الفوج

LMD

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

01

اإلثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

01

تقومي الربامج اإلرشادية

تقومي الربامج اإلرشادية

علم النفس االجتماعي الرتبوي

علم النفس االجتماعي

حماضرة د.دابيب 12

Tdد.دابيب ق 12

حماضرة  /د .ابعمر ق 12

الرتبوي /د .ابعمر ق 12

لغة أجنبية د.بوشاللق td

التوجيه و اإلرشاد املهين

التوجيه و اإلرشاد املهين

خمرب تطوير املمارسات

حماضرة /د .كادي ق 12

/Tdد .كادي ق 12

املعاجلة اإلحصائية للبياانت الرتبوية2

املعاجلة اإلحصائية للبياانت الرتبوية2

منهجية البحث يف اإلرشاد

منهجية البحث يف اإلرشاد

حماضرة /د.قوارح

/Tdد.قوارح

والتوجيه 2ق 12

والتوجيه  2د .الشايب

/خمرب اإلعالم االيل2

/خمرب اإلعالم االيل2

حماضرة د .الشايب

 TDق12

مشكالت األنظمة املعلوماتية

االتصال د.خالدي

حماضرة /د..مخيس ع العزيز ق 12

حماضرة ق 12

إرشاد احلاالت اخلاصة
حماضرة د.بن سكريفة
ق12

إرشاد احلاالت اخلاصة
Td
د.بن سكريفة ق 12

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة اجلامعية2018/2017 :
2019/2018
احلصص
األيـام
األحد

الفوج

LMD

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

01

اإلثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

01

ملتقيات متخصصة td

ملتقيات متخصصة td

د .خالدي ق  13فرنسية د .خالدي فرنسية  10فر

رئيس الشعبة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة اجلامعية2018/2017 :
2020 2019
احلصص
األيـام
األحد

الفوج
01

احلصة األوىل

احلصة الثانية

احلصة الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة اخلامسة

09:30 – 08:00

11:10-09:40

12:50-11:20

14:40-13:10

16:20-14:50

ملتقيات متخصصة td
د .عواريب ق  10فرنسية

اإلثنني

01

الثالاثء

01

األربعاء

01

اخلميس

01

LMD

ملتقيات متخصصة td

د .عواريب فرنسية  10فر

