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 2020/2021 للسداسي الثاني السنة ثانيةعلم النفسالتوزيع الزمني لطلبة 
section (A)    

 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 فاليوم 

الاحد 

1 

  

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 رحيم  / أ

 3مدرج 

 علم النفس املرض ي

 22عدودوة ق.د

 

علم النفس العمل 

 والتنظيم

 18جاوريريت ق/ د.أ

 علم النفس املرض ي

 العقوو / د

 3مدرج 

 لغت انجليزيت

 3بومعراف ق. أ
  

2 

  

علم النفس العمل 

 والتنظيم 

 18حوادي  ق.د

 علم النفس املرض ي

 22عدودوة ق.د

 

 
 لغت انجليزيت

 3بومعراف ق. أ
 

3 

    

 علم النفس املرض ي

 22عدودوة ق.د

 

 

 
 لغت انجليزيت

 3بومعراف ق. أ

4 

   
 لغت انجليزيت

 3بومعراف ق. أ

علم النفس العمل 

 6قش ي ق. والتنظيم د

 علم النفس املرض ي

 22عدودوة ق.د

 

 

 علم النفس املرض ي  5

 23عدودوة ق.د

 

     

الاثنيو 

1 
 علم النفس املدرس ي

 3لعجال ق. د

حاج . بناء الاختباراث د

 22لكحل ق

 

علم النفس العمل 

 والتنظيم

 جاوريريت/ د.أ

 3مدرج 

  

 علم النفس املدرس ي

 دامخي/ د

 3مدرج 

   

 بناء الاختباراث 2

 21حاج لكحل ق. د

 علم النفس املدرس ي

 3لعجال ق. د
     

3 

  
 علم النفس املدرس ي

 2لعجال ق. د

حاج . بناء الاختباراث د

 23لكحل ق

 

   

4 

  

حاج . بناء الاختباراث د

 21لكحل ق

 

 علم النفس املدرس ي

 3لعجال ق. د
   



 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 

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

 لغت انجليزيت    5

 2بومعراف ق. أ

   

الثالثاء 

علم النفس العمل  1

حوادي . والتنظيم د

 22ق

 

 بناء الاختباراث

 قبقوب/ د.أ

 3مدرج 

جكنولوحيا الاعالم 

 2والاجصال 

 -16أ نبار ق

   

  

2 
   

جكنولوحيا الاعالم 

 14 أ نبارف2والاجصال 
  

  

3 

    

جكنولوحيا الاعالم 

 2والاجصال 

 14أ نبارق 

 

  

4 

 

جكنولوحيا الاعالم 

 2والاجصال 

 15أ نبارق 

    

  

 جكنولوحيا الاعالم 5

 13نبار ق.أ

علم النفس العمل 

 21حوادي ق. والتنظيم د

 بناء الاختباراث 

 17حمادي ق. د

 علم النفس املدرس ي 

 2سالم ق.أ

  

الاربعاء 

علم النفس والفروق  1

 الفرديت

 25ريحاني ق.د

 منهجيت وجقنياث البحث

 17لعجال ق. د
  

منهجيت وجقنياث 

 البحث

 مرابطي/ د

 3مدرج 

  

  

منهجيت وجقنياث  2

 البحث

 18لعجال ق. د

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 26ق.ريحاني.د د

    

  

3 

  

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 27ريحاني ق.د

منهجيت وجقنياث 

 البحث

 12مرابط يق.  د

  

  

4 

  

منهجيت وجقنياث 

 البحث

 18لعجال ق. د

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 25ريحاني ق.د

  

  

علم النفس والفروق      5

 الفرديت

 ريحاني.ق د
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  2020/2021 للسداسي الثاني السنة ثانيةعلم النفسالتوزيع الزمني لطلبة 

 
section (B)    

الخميس 

1    

 علم النفس الاحتماعي

 حابر/ د.أ

 3مدرج 

     

2         

3         

4         

منهجيت وجقنياث    5

 23مرابطي ق.البحث د
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الاحد 

علم النفس والفروق  1

 الفرديت

 23ريحاني ق.د

 

علم النفس العمل 

 والتنظيم

  17حوادي ق. د

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 رحيم  / أ

 3مدرج 

  

 علم النفس املرض ي

 العقوو / د

 3مدرج 

  

علم النفس العمل  2

 والتنظيم

 18حوادي ق.  د

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 24ريحاني ق.د

 

 
    

3 

 

 

علم النفس العمل 

 18حوادي ق. والتنظيم  د

 

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 21ريحاني ق.د

 
 لغت انجليزيت

 4ديديش ق. أ
  

4 

   

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 21ريحاني.ق د

علم النفس العمل 

 5قش ي ق. والتنظيم د

 

 لغت انجليزيت

 4ديديش ق. أ
 

5     

علم النفس العمل 

 5قش ي ق.والتنظيم د

 لغت انجليزيت  

 4ديديش ق. أ

الاثنيو 
 علم النفس املرض ي 1

 4عدودوة ق.د
  

علم النفس العمل 

 والتنظيم

 علم النفس املدرس ي

 1غسيري ق. د

 لغت انجليزيت

 2بومعراف ق. أ

 علم النفس املدرس ي

 دامخي/ د
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 جاوريريت/ د.أ

 3مدرج 

 3مدرج 

2 

 

 علم النفس املرض ي

 

 17عدودوة ق.د

 

  
 علم النفس املدرس ي

 1غسيري ق. د

 لغت انجليزيت

 2بومعراف ق. أ
 

3 

  

 علم النفس املرض ي

 18عدودوة ق.د

 

 

    

4 

   

 علم النفس املرض ي

 17عدودوة ق.د

 

 

   

 علم النفس املرض ي     5

 17عدودوة ق.د

 

 

  

الثالثاء 

1 

 

 بناء الاختباراث

 قبقوب/ د.أ

 3مدرج 

جكنولوحيا الاعالم 

مغربي  . والاجصال أ

 22ق2

  
 بناء الاختباراث

 18حمادي ق.د
 

  

2 

  

جكنولوحيا الاعالم 

مغربي .  أ2والاجصال

 22ق

  
 بناء الاختباراث

 17حمادي ق.د
 

 

جكنولوحيا الاعالم  3

 2والاجصال 

 14مغربي ق .أ

 علم النفس املدرس ي

 2غسيري ق.د

 بناء الاختباراث

 20قبقوب ق }.أ
   

  

4 

  
 علم النفس املدرس ي

 3غسيري ق.د

جكنولوحيا الاعالم 

مغربي .   أ2والاجصال 

 24ق

  

 بناء الاختباراث 

 18حمادي ق.د

 

  جكنولوحيا الاعالم    علم النفس املدرس ي  بناء الاختباراث   5
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مغربي . والاجصال  أ 2غسيري ق.د 17زرقيو ق. أ

 22ق2

الاربعاء 

1    

منهجيت وجقنياث 

 البحث

 مرابطي/ د

 3مدرج 

     

2         

3         

4         

علم النفس والفروق    5

 حمودة مريم. الفرديتد 

 17ق

  

   

الخميس 

منهجيت وجقنياث  1

 البحث

 21مرابطي ق . د

 

 علم النفس الاحتماعي

 حابر/ د.أ

 3مدرج 

    

  

2 
 

 منهجيت وجقنياث البحث

 22مرابطي ق.د
    

  

3 

  

منهجيت وجقنياث 

 البحث

 21مرابطي ق.د

   

  

4 

   

منهجيت وجقنياث 

 البحث

 3مليوح ق. د

  

  

 منهجيت وجقنياث البحث     5

 3مليوح ق. د
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الاحد 

علم النفس والفروق  1

 الفرديت

 2رحيم  / أ

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 رحيم  / أ

 3مدرج 

 علم النفس املرض ي

 24عدودوة ق.د
  

جكنولوحيا الاعالم 

  2والاجصال 

 11هادي ق. أ

 لغت انجليزيت

 4ديديش ق. أ

 علم النفس املرض ي

 العقوو / د

 3مدرج 

 

جكنولوحيا الاعالم  2

  2والاجصال 

 12هادي ق. أ

      

3 

 

جكنولوحيا الاعالم 

 2والاجصال 

 6هادي ق.أ

     

4 

  

جكنولوحيا الاعالم 

 2والاجصال 

 9هادي ق.أ

    

علم النفس العمل    5

  20قش ي ق. والتنظيم د

جكنولوحيا الاعالم 

 2والاجصال 

 9هادي ق.أ

   

الاثنيو 

علم النفس العمل  1

قش ي . والتنظيم د

 11ق

 

   

علم النفس العمل 

 والتنظيم

 جاوريريت/ د.أ

 3مدرج 

  

 علم النفس املدرس ي

 دامخي/ د

 3مدرج 

 

2 
علم النفس والفروق 

 الفرديت

 17رحيم  ق / أ

علم النفس العمل 

 11قش ي ق. والتنظيم د

 

 

 

 علم النفس املرض ي

 18عدودوة ق.د

 

 لغت انجليزيت

 1ديديش ق. أ
  

  لغت انجليزيت   علم النفس والفروق   3
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 الفرديت

 18رحيم   ق/ أ

علم النفس العمل 

 12قش ي ق. والتنظيم د

 

 1ديديش ق. أ

4 

  

علم النفس والفروق 

 الفرديت

 20رحيم   ق/ أ

علم النفس العمل 

 12قش ي ق. والتنظيم د

 

 

   

علم النفس والفروق     5

 الفرديت

17رحيم  ق/ أ  

   

الثالثاء 

1 

 بناء الاختباراث

 قبقوب/ د.أ

 3مدرج 

 

 

منهجيت وجقنياث 

 البحث 

  18لعحال ق .د

    

  

2 

  

منهجيت وجقنياث 

 البحث 

 17لعحال ق  .د

   

  

3  

 

 

 
 علم النفس املرض ي 

 15حوحو عائشت ق. د

منهجيت وجقنياث 

 6مرابطي ق. البحث د
  

  

4 
 

 علم النفس املدرس ي

 24عبيدي ق. د
 

 علم النفس املرض ي

 16حوحو عائشت ق. د

منهجيت وجقنياث البحث 

 4مرابطي ق. د
 

 لغت انجليزيت

 1ديديش ق. أ

 

. منهجيت وجقنياث البحث 5

 20لعحال ق.د

 بناء الاختباراث

 20خمخام ق .أ

 علم النفس املدرس ي

 23عبيدي ق /د

 علم النفس املرض ي 

 15حوحو عائشت ق. د

 لغت انجليزيت

 1ديديش ق. أ

  

الاربعاء 

 علم النفس املدرس ي 1

 C1 غسيري ق. د

د .بناء الاختباراث أ

 20قبقوب ق
   

 منهجيت وجقنياث البحث

 مرابطي/ د

 3مدرج 

 
  

2 
 

 علم النفس املدرس ي

 C1 غسيري ق. د

 بناء الاختباراث

 20د قبقوب ق.أ
   

  

3 
   

 بناء الاختباراث

 18د قبقوب ق.أ
  

  

4 
    

 بناء الاختباراث

 20د قبقوب ق.أ
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 علم النفس املدرس ي    5

 1غسيري ق. د
 

   

الخميس 

1  

 علم النفس الاحتماعي

 حابر/ د.أ

 3مدرج 

       

2         

3         

4         

5         


