
 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 2020/2021 األولللسداسي  النفس التوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم
section (A) group (1)      

 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
13:00-

14:00 
14:00-

15:00 
15:00-

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-18:00 

السبت 
 نظريات الشخصية

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

   علم النفس الفيزيولوجي 
علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

  
 

    5رحيم مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  17غسيريق/ د 3جعفر مدرج / د

االحد 
 علم النفس المعرفي     منهجية وتقنيات البحث منهجية وتقنيات البحث  علم النفس المعرفي 

 6مدور  مدرج /د.أ     23.قريري.د 3مرابطي مدرج / د  .23حمادي ق.أ 

االثنين 
       علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي نظريات الشخصية القياس النفسي

         18حنصالي ق/د 17أ عجال حبيبة ق  23مسعود ق / أ 3قبقوب  مدرج / د.أ

الثالثاء 
علم النفس انمو  نظريات الشخصية

 والفروق الفردية
علم النفس انمو    علم النفس الفيزيولوجي 

 والفروق الفردية
   

    5رحيم مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  17غسيريق/ د 3جعفر مدرج / د

األربعاء 
 علم النفس المعرفي     منهجية وتقنيات البحث منهجية وتقنيات البحث  علم النفس المعرفي 

 6مدور  مدرج /د.أ     23.قريري.د 3مرابطي مدرج / د  .23حمادي ق.أ 

الخميس 
       علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي نظريات الشخصية القياس النفسي

         18حنصالي ق/د 17أ عجال حبيبة ق  23مسعود ق / أ 3قبقوب  مدرج / د.أ



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (A) group (2)      

-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
14:00 

14:00-15:00 15:00-
16:00 

16:00
-

17:00 

17:00-18:00 

السبت 
    علم النفس انمو والفروق الفردية  القياس النفسي علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية

    5رحيم مدرج / أ  4أ عجال حبيبة ق  3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د

االحد 
منهجية وتقنيات  

 البحث
 علم النفس المعرفي   علم النفس انمو والفروق الفردية   منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي

 6مدور  مدرج /د.أ   22رحيم ق/ أ   3مرابطي مدرج / د 21حمادي ق.أ  21قريري ق/د 

االثنين 
      علم النفس الفيزيولوجي  نظريات الشخصية  القياس النفسي

       18 حنصاليق/د  21مسعود ق / أ  3قبقوب  مدرج / د.أ

الثالثاء 
    علم النفس انمو والفروق الفردية  القياس النفسي علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية

    5رحيم مدرج / أ  4أ عجال حبيبة ق  3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د

األربعاء 
 

منهجية وتقنيات 
 علم النفس المعرفي   علم النفس انمو والفروق الفردية   منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي البحث

 6مدور  مدرج /د.أ   22رحيم ق/ أ   3مرابطي مدرج / د 21حمادي ق.أ  21قريري ق/د 

الخمي
س 

      علم النفس الفيزيولوجي  نظريات الشخصية  القياس النفسي
       18 حنصاليق/د  21مسعود ق / أ  3قبقوب  مدرج / د.أ



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (A) group (3)      

-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
13:00 

13:00-
14:00 14:00-15:00 15:00-

16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

السبت 
علم النفس انمو  نظريات الشخصية

علم النفس انمو    علم النفس الفيزيولوجي  والفروق الفردية
    والفروق الفردية

    5رحيم مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  21عوماري ق / أ 3جعفر مدرج / د

االحد 
منهجية وتقنيات   منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي 

 علم النفس المعرفي القياس النفسي   البحث

 6مدور  مدرج /د.أ 05زياد رشيد ق / أ   23قريري /د  3مرابطي مدرج / د 22زاوش  ق/ د 30 حنصالي ق/د 

االثنين 
       نظريات الشخصية   القياس النفسي

       22مسعود ق / أ   3قبقوب  مدرج / د.أ

الثالثاء 
 نظريات الشخصية

علم النفس انمو 
   علم النفس الفيزيولوجي  والفروق الفردية

علم النفس انمو 
   والفروق الفردية

 

    5رحيم مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  21عوماري ق / أ 3جعفر مدرج / د

األربعاء 
  منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي 

منهجية وتقنيات 
 علم النفس المعرفي القياس النفسي   البحث

 6مدور  مدرج /د.أ 05زياد رشيد ق / أ   23قريري /د  3مرابطي مدرج / د 22زاوش  ق/ د 30 حنصالي ق/د 

الخميس 
       نظريات الشخصية   القياس النفسي

       22مسعود ق / أ   3قبقوب  مدرج / د.أ



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (A) group (4)      

 
 

 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
13:00-

14:00 
14:00-15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-18:00 

السبت 
    علم النفس انمو والفروق الفردية   علم النفس الفيزيولوجي منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي نظريات الشخصية

    5رحيم مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  20قريري ق /د 20غطاس ق.أ 3جعفر مدرج / د

االحد 
 

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 علم النفس المعرفي      منهجية وتقنيات البحث علم النفس الفيزيولوجي

 6مدور  مدرج /د.أ      3مرابطي مدرج / د 30حنصالي ق /د .27حيدر ق/د 

االثنين 
      نظريات الشخصية   القياس النفسي القياس النفسي

      24مسعود ق / أ   17أ عجال حبيبة ق  3قبقوب  مدرج / د.أ

الثالثاء 
    علم النفس انمو والفروق الفردية   علم النفس الفيزيولوجي منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي نظريات الشخصية

    5رحيم مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  20قريري ق /د 20غطاس ق.أ 3جعفر مدرج / د

األربعاء 
 

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 علم النفس المعرفي      منهجية وتقنيات البحث علم النفس الفيزيولوجي
 6مدور  مدرج /د.أ      3مرابطي مدرج / د 30حنصالي ق /د .27حيدر ق/د 

الخميس 
      نظريات الشخصية   القياس النفسي القياس النفسي

      24مسعود ق / أ   17أ عجال حبيبة ق  3قبقوب  مدرج / د.أ



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علمالنفس للسداسي 
section (B) group (1)   

-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-

17:00 
17:00-18:00 

السبت 
علم النفس انمو والفروق 

علم النفس انمو    علم النفس الفيزيولوجي  علم النفس المعرفي نظريات الشخصية الفردية
   والفروق الفردية

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  17زاوش ق / د 3جعفر مدرج / د 17غسيريق/ د

االحد 
علم النفس  منهجية وتقنيات البحث    منهجية وتقنيات البحث

 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية القياس النفسي الفيزيولوجي

 6مدور  مدرج /د.أ  22مسعود ق / أ 11زياد رشيد ق / أ 17بلوم  ق/ د.أ 3مرابطي مدرج / د    18قريري ق /د

االثنين 
         القياس النفسي 

         3قبقوب  مدرج / د.أ 

الثالثاء 
علم النفس انمو والفروق 

   علم النفس الفيزيولوجي  علم النفس المعرفي نظريات الشخصية الفردية
علم النفس انمو 
  والفروق الفردية

 

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  17زاوش ق / د 3جعفر مدرج / د 17غسيريق/ د

األربعاء 
 منهجية وتقنيات البحث    منهجية وتقنيات البحث

علم النفس 
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية القياس النفسي الفيزيولوجي

 6مدور  مدرج /د.أ  22مسعود ق / أ 11زياد رشيد ق / أ 17بلوم  ق/ د.أ 3مرابطي مدرج / د    18قريري ق /د

الخميس 
         القياس النفسي 

         3قبقوب  مدرج / د.أ 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (B) group (2)   

 

 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 

14:00-
15:00 

15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
   علم النفس الفيزيولوجي  القياس النفسي نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 
 

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  18أ عجال حبيبة ق  3جعفر مدرج / د 12قرايريق/ د

االحد 
  علم النفس الفيزيولوجي

علم النفس انمو 
 علم النفس المعرفي نظريات الشخصية    منهجية وتقنيات البحث  والفروق الفردية

 6مدور  مدرج /د.أ 23مسعود ق / أ    3مرابطي مدرج / د  .28حيدر ق .د   20حنصاليق/د

االثنين 
         القياس النفسي علم النفس المعرفي

         3قبقوب  مدرج / د.أ 22زاوش ق/ د

الثالثاء 
   علم النفس الفيزيولوجي  القياس النفسي نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 
 

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  18أ عجال حبيبة ق  3جعفر مدرج / د 12قرايريق/ د

األربعاء 
  علم النفس الفيزيولوجي

علم النفس انمو 
 علم النفس المعرفي نظريات الشخصية    منهجية وتقنيات البحث  والفروق الفردية

 6مدور  مدرج /د.أ 23مسعود ق / أ    3مرابطي مدرج / د  .28حيدر ق .د   20حنصاليق/د

الخميس 
         القياس النفسي علم النفس المعرفي

         3قبقوب  مدرج / د.أ 22زاوش ق/ د



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (B) group (3)   

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 

 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
14:00-

15:00 
15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
   علم النفس الفيزيولوجي منهجية وتقنيات البحث  نظريات الشخصية علم النفس المعرفي

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 
 

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  20قريري ق /د  3جعفر مدرج / د 23زاوشق / د

االحد 
   نظريات الشخصية

علم النفس انمو والفروق 
 علم النفس المعرفي  القياس النفسي   منهجية وتقنيات البحث الفردية

 6مدور  مدرج /د.أ   16زياد رشيد ق / أ   3مرابطي مدرج / د .21حيدر ق / د   21مسعود ق / أ

االثنين 
        علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي 

        20حنصالي ق /د 3قبقوب  مدرج / د.أ 

الثالثاء 
   علم النفس الفيزيولوجي منهجية وتقنيات البحث  نظريات الشخصية علم النفس المعرفي

علم النفس انمو والفروق 
  الفردية

 

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ  20قريري ق /د  3جعفر مدرج / د 23زاوش ق / د

األربعاء 
   نظريات الشخصية

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 علم النفس المعرفي  القياس النفسي   منهجية وتقنيات البحث

 6مدور  مدرج /د.أ   16زياد رشيد ق / أ   3مرابطي مدرج / د .21حيدر ق / د   21مسعود ق / أ

الخميس 
        علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي 

        20حنصالي ق /د 3قبقوب  مدرج / د.أ 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

section (B) group (4)   

 
    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 

 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00اليوم 
14:00-

15:00 
15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-18:00 

السبت 
 نظريات الشخصية 

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 القياس النفسي
علم النفس 
 الفيزيولوجي

  
علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

 
 

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ .27أ عجال حبيبة ق  27عوماري ق / أ 3جعفر مدرج / د 

االحد 
 منهجية وتقنيات البحث نظريات الشخصية  

منهجية وتقنيات 
 البحث

 علم النفس المعرفي    
 6مدور  مدرج /د.أ     3مرابطي مدرج / د 22قرايري ق / د 23مسعود ق / أ  

االثنين 
        علم النفس المعرفي القياس النفسي علم النفس الفيزيولوجي

        26زاوش ق / د 3قبقوب  مدرج / د.أ 20 حنصاليق/د

الثالثاء 
 نظريات الشخصية 

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 القياس النفسي
علم النفس 
 الفيزيولوجي

  
علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

 
 

   3رحيم   مدرج / أ   3بلوم  مدرج / د.أ .27أ عجال حبيبة ق  27عوماري ق / أ 3جعفر مدرج / د 

األربعاء 
 منهجية وتقنيات البحث نظريات الشخصية  

منهجية وتقنيات 
 البحث

 علم النفس المعرفي    
 6مدور  مدرج /د.أ     3مرابطي مدرج / د 22قرايري ق / د 23مسعود ق / أ  

الخميس 
        علم النفس المعرفي القياس النفسي علم النفس الفيزيولوجي

        26زاوش ق / د 3قبقوب  مدرج / د.أ 20 حنصاليق/د



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

section (C) group (1)      

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (C) group (2)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
 منهجية وتقنيات البحث علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية  

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 

  3رحيم   مدرج /أ 17عوماري ق / أ 18حمودة مريم ق . أ 3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د  

االحد 
 علم النفس المعرفي  القياس النفسي علم النفس المعرفي منهجية وتقنيات البحث    نظريات الشخصية 

 6مدور  مدرج /د.أ  ...17د عبيدي ق  17زاوش ق / د 3مرابطي مدرج / د    22مسعود ق / أ 

االثنين 
علم النفس  

 الفيزيولوجي
        القياس النفسي

        3قبقوب  مدرج / د.أ 20حنصالي ق /د 

الثالثاء 
 منهجية وتقنيات البحث علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية  

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 

  3رحيم   مدرج /أ 17عوماري ق / أ 18حمودة مريم ق . أ 3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د  

األربعاء 
 علم النفس المعرفي  القياس النفسي علم النفس المعرفي منهجية وتقنيات البحث    نظريات الشخصية 

 6مدور  مدرج /د.أ  ...17د عبيدي ق  17زاوش ق / د 3مرابطي مدرج / د    22مسعود ق / أ 

الخميس 
 

علم النفس 
 الفيزيولوجي

       القياس النفسي
 

        3قبقوب  مدرج / د.أ 20حنصالي ق /د 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 
    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 

section (C) group (3)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
  نظريات الشخصية علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية  

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

 

  3رحيم   مدرج /أ  21مسعود ق / أ 3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د  

االحد 
 علم النفس المعرفي  علم النفس المعرفي القياس النفسي منهجية وتقنيات البحث     

 6مدور  مدرج /د.أ  20زاوش ق / د 20د عبيدي ق  3مرابطي مدرج / د     

االثنين 
 

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 القياس النفسي
علم النفس انمو والفروق 

 الفردية
     منهجية وتقنيات البحث

 

      18.حمودة مريم ق. أ. 3أ بزيو عمر ق  3قبقوب  مدرج / د.أ 12عوماري ق / أ 

الثالثاء 
علم النفس انمو   نظريات الشخصية علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية  

 والفروق الفردية
 

  3رحيم   مدرج /أ  21مسعود ق / أ 3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د  

األربعاء 
 علم النفس المعرفي  علم النفس المعرفي القياس النفسي منهجية وتقنيات البحث     

 6مدور  مدرج /د.أ  20زاوش ق / د 20د عبيدي ق  3مرابطي مدرج / د     

الخميس 
 

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 القياس النفسي
علم النفس انمو والفروق 

 الفردية
     منهجية وتقنيات البحث

 

      18.حمودة مريم ق. أ. 3أ بزيو عمر ق  3قبقوب  مدرج / د.أ 12عوماري ق / أ 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (C) group (4)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 
14:00-

15:00 
15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
 نظريات الشخصية  علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية  

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 

  3رحيم   مدرج /أ 22مسعود ق / أ  3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د  

االحد 
 علم النفس المعرفي    منهجية وتقنيات البحث القياس النفسي   علم النفس المعرفي 

 6مدور  مدرج /د.أ    3مرابطي مدرج / د 18زياد رشيد ق / أ   10زاوش ق / د 

االثنين 
علم النفس 
 الفيزيولوجي

 منهجية وتقنيات البحث القياس النفسي 
علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

    
 

      23أ بزيو عمر ق   23حمودة مريم ق .أ. 3قبقوب  مدرج / د.أ  6عوماري ق / أ

الثالثاء 
علم النفس انمو والفروق  نظريات الشخصية  علم النفس الفيزيولوجي   نظريات الشخصية  

 الفردية
 

  3رحيم   مدرج /أ 22مسعود ق / أ  3بلوم  مدرج / د.أ   3جعفر مدرج / د  

األربعاء 
 علم النفس المعرفي    منهجية وتقنيات البحث القياس النفسي   علم النفس المعرفي 

 6مدور  مدرج /د.أ    3مرابطي مدرج / د 18زياد رشيد ق / أ   10زاوش ق / د 

الخميس 
علم النفس 
 الفيزيولوجي

 منهجية وتقنيات البحث القياس النفسي 
علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

    
 

      23أ بزيو عمر ق   23حمودة مريم ق .أ. 3قبقوب  مدرج / د.أ  6عوماري ق / أ



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 
 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علمالنفس للسداسي 
section (D) group (1)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 
15:00-

16:00 
16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
  علم النفس انمو والفروق الفردية   علم النفس الفيزيولوجي  منهجية وتقنيات البحث نظريات الشخصية  

  3رحيم   مدرج /أ   3بلوم  مدرج / د.أ  17حمودة مريم ق . أ. 3جعفر مدرج / د  

االحد 
 علم النفس المعرفي القياس النفسي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث    علم النفس المعرفي 

 6مدور  مدرج /د.أ 3د عبيدي ق   21مسعود ق/ أ 3مرابطي مدرج / د    32بشير ق / أ 

االثنين 
 

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

      علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي
 

       1عوماري ق / أ 3قبقوب  مدرج / د.أ 21أ بزيو عمر  

الثالثاء 
  علم النفس انمو والفروق الفردية   علم النفس الفيزيولوجي  منهجية وتقنيات البحث نظريات الشخصية  

  3رحيم   مدرج /أ   3بلوم  مدرج / د.أ  17حمودة مريم ق . أ. 3جعفر مدرج / د  

األربعاء 
 علم النفس المعرفي القياس النفسي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث    علم النفس المعرفي 

 6مدور  مدرج /د.أ 3د عبيدي ق   21مسعود ق/ أ 3مرابطي مدرج / د    32بشير ق / أ 

الخميس 
 

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

      علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي
 

       1عوماري ق / أ 3قبقوب  مدرج / د.أ 21أ بزيو عمر  



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (D) group (2)      

 09:00-08:00اليوم 
09:00-

10:00 
10:00-11:00 

11:00-
12:00 

12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
 القياس النفسي القياس النفسي    نظريات الشخصية 

منهجية وتقنيات 
 البحث

 
 

   20حمودة مريم ق.أ. 20أ عجال حبيبة ق  1قبقوب  مدرج / د.أ    16شنة ق / أ  

االحد 
علم النفس انمو  علم النفس الفيزيولوجي  علم النفس المعرفي    

 والفروق الفردية
علم النفس انمو والفروق 

 الفردية
 

  18شنة ق / أ 6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ  20بشير ق / أ    

االثنين 
 علم النفس المعرفي   نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث   علم النفس الفيزيولوجي  

 2مدور  مدرج /د.أ   4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د   27عوماري ق / أ  

الثالثاء 
 القياس النفسي القياس النفسي    نظريات الشخصية 

منهجية وتقنيات 
  البحث

 

   20حمودة مريم ق.أ. 20أ عجال حبيبة ق  1قبقوب  مدرج / د.أ    16شنة ق / أ  

األربعاء 
 علم النفس الفيزيولوجي  علم النفس المعرفي    

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 

  18شنة ق / أ 6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ  20بشير ق / أ    

الخميس 
 علم النفس المعرفي   نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث   علم النفس الفيزيولوجي  

 2مدور  مدرج /د.أ   4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د   27عوماري ق / أ  



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (D) group (3)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 11:00-12:00 
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
 القياس النفسي  نظريات الشخصية   

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

  منهجية وتقنيات البحث 

  26حمودة  ق.أ.  26عوماري ق / أ 1قبقوب  مدرج / د.أ  26شنة ق / أ   

االحد 
علم النفس انمو والفروق  علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي   علم النفس المعرفي  

 الفردية
  

   6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ 13د عبيدي ق    26بشير ق / أ  

االثنين 
 علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث     

 2مدور  مدرج /د.أ 3بشير ق / أ  4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د     

الثالثاء 
علم النفس انمو والفروق  القياس النفسي  نظريات الشخصية   

 الفردية
  منهجية وتقنيات البحث 

  26حمودة  ق.أ.  26عوماري ق / أ 1قبقوب  مدرج / د.أ  26شنة ق / أ   

األربعاء 
 علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي   علم النفس المعرفي  

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 
 

   6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ 13د عبيدي ق    26بشير ق / أ  

الخميس 
 علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث     

 2مدور  مدرج /د.أ 3بشير ق / أ  4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د     



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 
 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (D) group (4)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
   نظريات الشخصية  القياس النفسي القياس النفسي    

   8شنة ق / أ  1قبقوب  مدرج / د.أ 8مقراني سهيلة ق / د    

االحد 
   علم النفس انمو والفروق الفردية علم النفس الفيزيولوجي علم النفس الفيزيولوجي   منهجية وتقنيات البحث  

   6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ 21بشير محمد ق / أ   9ق . سالمة امينة/  

االثنين 
 علم النفس المعرفي 

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 علم النفس المعرفي   نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث  

 2مدور  مدرج /د.أ   4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د   .28أ بزيو عمر ق 14بشير ق / أ 

الثالثاء 
   نظريات الشخصية  القياس النفسي القياس النفسي    

   8شنة ق / أ  1قبقوب  مدرج / د.أ 8مقراني سهيلة ق / د    

األربعاء 
   علم النفس انمو والفروق الفردية علم النفس الفيزيولوجي علم النفس الفيزيولوجي   منهجية وتقنيات البحث  

   6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ 21بشير محمد ق / أ   9ق . سالمة امينة/  

الخميس 
 علم النفس المعرفي 

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 علم النفس المعرفي   نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث  
 2مدور  مدرج /د.أ   4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د   .28أ بزيو عمر ق 14بشير ق / أ 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علمالنفس للسداسي 
section (E) group (1)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 
16:00-

17:00 

17:00-18:00 

السبت 
علم النفس انمو والفروق  القياس النفسي     

 الفردية
   نظريات الشخصية

   9قرايري ق / د 9شنة ق / أ 1قبقوب  مدرج / د.أ     

االحد 
   علم النفس انمو والفروق الفردية علم النفس الفيزيولوجي  علم النفس المعرفي منهجية وتقنيات البحث القياس النفسي  

   6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ  7عبيدي ق / د 2ق . سالمة امينة /د 1زياد رشيد ق / أ  

االثنين 
 علم النفس المعرفي  علم النفس الفيزيولوجي نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث     

 2مدور  مدرج /د.أ  4بشير ق / أ 4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د     

الثالثاء 
 القياس النفسي     

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

  نظريات الشخصية
 

   9قرايري ق / د 9شنة ق / أ 1قبقوب  مدرج / د.أ     

األربعاء 
   علم النفس انمو والفروق الفردية علم النفس الفيزيولوجي  علم النفس المعرفي منهجية وتقنيات البحث القياس النفسي  

   6رحيم مدرج / أ 3بلوم  مدرج / د.أ  7عبيدي ق / د 2ق . سالمة امينة /د 1زياد رشيد ق / أ  

الخميس 
 علم النفس المعرفي  علم النفس الفيزيولوجي نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث     

 2مدور  مدرج /د.أ  4بشير ق / أ 4جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د     



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (E) group (2)      

 09:00-08:00اليوم 
09:00-

10:00 
10:00-11:00 

11:00-
12:00 

12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
  علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي نظريات الشخصية القياس النفسي     

  12حاجي ق/د 4قبقوب مدرج/ د.أ 10قرايري ق / د 15أ عجال حبيبة      

االحد 
  

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

علم النفس 
    علم النفس الفيزيولوجي المعرفي

علم النفس انمو والفروق 
  الفردية

  3رحيم مدرج / أ    1بلوم  مدرج / د.أ 23بشير ق / أ 24شنة ق / أ  

االثنين 
   

منهجية وتقنيات 
 البحث

  
منهجية وتقنيات 

 البحث
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د   .6بلحسن ق .أ   

الثالثاء 
  علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي نظريات الشخصية القياس النفسي     

  12حاجي ق/د 4قبقوب مدرج/ د.أ 10قرايري ق / د 15أ عجال حبيبة      

األربعاء 
علم النفس انمو   

 والفروق الفردية
علم النفس 

 المعرفي
علم النفس انمو والفروق     علم النفس الفيزيولوجي

 الفردية
 

  3رحيم مدرج / أ    1بلوم  مدرج / د.أ 23بشير ق / أ 24شنة ق / أ  

الخميس 
   

منهجية وتقنيات 
 البحث

  
منهجية وتقنيات 

 البحث
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د   .6بلحسن ق .أ   



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (E) group (3)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
    

 
 القياس النفسي علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 

  17شنة ق / أ 4قبقوب مدرج/ د.أ 27ق.غطاس. أ 27حاجي ق/د     

االحد 
علم النفس انمو والفروق  نظريات الشخصية  القياس النفسي علم النفس الفيزيولوجي  منهجية وتقنيات البحث  

 الفردية
 

  3رحيم مدرج / أ 14قرايري ق / د  22زياد رشيد ق / أ 1بلوم  مدرج / د.أ  .13بلحسن ق .أ  

االثنين 
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث      

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د      

الثالثاء 
    

 
 القياس النفسي علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 

  17شنة ق / أ 4قبقوب مدرج/ د.أ 27ق.غطاس. أ 27حاجي ق/د     

األربعاء 
 نظريات الشخصية  القياس النفسي علم النفس الفيزيولوجي  منهجية وتقنيات البحث  

علم النفس انمو والفروق 
 الفردية

 

  3رحيم مدرج / أ 14قرايري ق / د  22زياد رشيد ق / أ 1بلوم  مدرج / د.أ  .13بلحسن ق .أ  

الخميس 
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث      

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د      



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

    2020/2021 األولالتوزيع الزمني لطلبة السنة ثانية علم النفس للسداسي 
section (E) group (4)      

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 
17:00-18:00 

السبت 
  

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

 نظريات الشخصية القياس النفسي   علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي
 

  1قرايري ق / د 4قبقوب مدرج/ د.أ   18غطاس ق/ أ 18حاجي ق/د 23شنة ق / أ  

االحد 
منهجية وتقنيات  

 البحث
علم النفس انمو والفروق     علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي 

 الفردية
 

سالمةأمينة .أ 
 29ق

  3رحيم مدرج / أ    1بلوم  مدرج / د.أ 24زياد رشيد ق / أ 

االثنين 
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث      

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د      

الثالثاء 
  

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

 نظريات الشخصية القياس النفسي   علم النفس المعرفي علم النفس الفيزيولوجي
 

  1قرايري ق / د 4قبقوب مدرج/ د.أ   18غطاس ق/ أ 18حاجي ق/د 23شنة ق / أ  

األربعاء 
 

منهجية وتقنيات 
 البحث

    علم النفس الفيزيولوجي القياس النفسي 
علم النفس انمو والفروق 

 الفردية
 

سالمةأمينة .أ 
 29ق

  3رحيم مدرج / أ    1بلوم  مدرج / د.أ 24زياد رشيد ق / أ 

الخميس 
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث      

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د      



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

 

 كلثوم مسعودي/ د: دليلة خينش                                    رئيس القسم/ د:                                  نائب رئيس القسم
 

 

 

اليوم 
08:00-
09:00 

09:00-10:00 10:00-11:00 
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

17:00-18:00 

السبت 
   القياس النفسي منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي    نظريات الشخصية 

   4قبقوب مدرج/ د.أ 11د حمادي محمد ق 8غطاس ق.أ    24قرايري ق / د 

االحد 
  القياس النفسي 

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

علم النفس 
 الفيزيولوجي

علم النفس 
   الفيزيولوجي

علم النفس انمو والفروق 
  الفردية

  3رحيم مدرج / أ   26حاجي/د 1بلوم  مدرج / د.أ 1شنة ق / أ  20زياد رشيد ق / أ 

االثنين 
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث      

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د      

الثالثاء 
   القياس النفسي منهجية وتقنيات البحث علم النفس المعرفي    نظريات الشخصية 

   4قبقوب مدرج/ د.أ 11د حمادي محمد ق 8غطاس ق.أ    24قرايري ق / د 

األربعاء 
  القياس النفسي 

علم النفس انمو 
 والفروق الفردية

علم النفس 
 الفيزيولوجي

علم النفس 
 الفيزيولوجي

  
علم النفس انمو والفروق 

 الفردية
 

  3رحيم مدرج / أ   26حاجي/د 1بلوم  مدرج / د.أ 1شنة ق / أ  20زياد رشيد ق / أ 

الخميس 
 علم النفس المعرفي  نظريات الشخصية منهجية وتقنيات البحث      

 2مدور  مدرج /د.أ  3جعفر  مدرج / د 3مرابطي مدرج / د      


