
 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 

 النفسعلن للسنة الثانية  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد
11/10/7113 

 علنف النمو والفروق
 نسٌمة أ. بن امبارن

 
11:11-17:11 

 األحد
71/10/7113 

 علنف المدرسً
 ا. حلٌمة عكسة

11:11-17:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 علنف العمل و التنظٌم
 ا.لاشً دمحم

11:11-17:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 بناء االختبارات

 الطاهر ا.لٌرود
11:11-17:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

/// /// 
 الثالثاء

77/10/7113 
/// /// 

 األربعاء
11/10/7113 

 علنف المرضً
 ا.سرار عائشة

11:11-17:11 
 األربعاء

71/10/7113 
 علنف االجتماعً

 ا.عبد الصمد صورٌة
11:11-17:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 منهجٌة وتمنٌات البحث
 عمار شوشان .د 

 
11:11-17:11    

 
 اإلدارة 

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 للسنة الثانية علوم التربية   الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد
11/10/7113 

 علنف التربوي
 عمار د.شوشان

11:11-17:11 
 األحد

71/10/7113 
تمنٌات البحث التربوي 

 سلٌمة د.سالت
11:11-17:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 ت العالجٌة وت المكٌف
 أ شلٌحً رابح

11:11-17:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 تعلٌمٌة المواد
 ا.سعدو الطاهر

11:11-17:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

/// /// 
 الثالثاء

77/10/7113 
/// /// 

 األربعاء
11/10/7113 

 التوجٌه و االرشاد التربوي
 ا.بوهناف عبد الغانً

11:11-17:11 
 األربعاء

71/10/7113 
 التربٌة الممارنة

 .ختاش دمحمد
11:11-17:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 المٌاس التربوي
 زكٌة د.شنة

11:11-17:11    

 
 اإلدارة   

 

  



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 أرطفونياللسنة الثانية  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد
11/10/7113 

 منهجٌة وتمنٌات البحث
 عمار د.شوشان

11:11-17:11 
 األحد

71/10/7113 
 تشرٌح الجهاز ص/س

 اخضر د.جنان
11:11-17:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 اختبارات ارطفونٌة
 زغٌش وردةد. 

11:11-17:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 تشرٌح الجهاز العصبً

 أحمد د.فراح
11:11-17:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

/// /// 
 الثالثاء

77/10/7113 
/// /// 

 األربعاء
11/10/7113 

 علنف اللغوي
 عواشرٌة السعٌد.د/ ا

11:11-17:11 
 األربعاء

71/10/7113 
 المٌاس السمعً

 ا. العاٌب
11:11-17:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 فونولوجٌا
 ا.عورة لٌنة

11:11-17:11    

 
 اإلدارة   

 

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 الثالثة علن النفس العياديللسنة  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 علنف الصحة
 .علٌوة سمٌةد

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 
 العالجات ذات المنحى 

 .سعٌدي عتٌمةد
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 العالجات السلوكٌة و م
 .احمان لبنىد

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 مخاطر المخدرات

 صونٌا .عواجد
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 العالج النسمً
 .بوعون السعٌدد

17:11-11:11 
 األربعاء

71/10/7113 

االضطرابات الحسٌة و 
 الحركٌة و األدائٌة

 ا.شرفة سامٌة
17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 العالج ذو المنحى اإلنسانً
 . مرازلة ولٌدةد

17:11-11:11    

 
 اإلدارة   

 

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 الثالثة علن النفس الودرسيللسنة  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 مخاطر المخدرات
 ا.بالح ٌاسٌن

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 

مرافمة التالمٌذ ذوي 
 الصعوبت

 ا. فلوسً سمٌةد
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

منهجٌة التدخل النفسً 
 التربوي

 ا.بشمة سماح
17:11-11:11 

 االثنٌن
71/10/7113 

التسرب و التخلً عن 
 الدراسة

 بن علً راجٌة .د/ ا
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 تصمٌم البرامج اإلرشادٌة 
 . ٌوسفً حدةد

17:11-11:11 
 األربعاء

71/10/7113 

الفحص و  تمنٌات
 الكشف

 .علٌوة سمٌةد
17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

االرغنومٌا فً الوسط 
 المدرسً

 وهٌبة . هاملد
17:11-11:11    

 
 اإلدارة   

 

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 الثالثة توجيه وإرشادللسنة  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 مخاطر المخدرات
 ا.بالح ٌاسٌن

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 

التكٌف المدرسً و 
 المهنً

 بن علً راجٌة.د/ ا
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

مبادئ و نظرٌات اإلرشاد و 
 التوجٌه

 ا.مدور لٌلى
 

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 التربٌة البٌئٌة

 عواشرٌة السعٌد.د/ ا
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 النظام التربوي الجزائري
 شنة زكٌة .د

17:11-11:11 
 األربعاء

71/10/7113 

اإلرشاد و التوجٌه فً 
 األنظمة العالمٌة

 .طٌبة عبد السالمد
17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 صعوبات التعلم 
 . فلوسً سمٌةد

17:11-11:11    

 
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 تربية خاصةللسنة الثالثة  الثانياهتحانات السداسي 

 
 اإلدارة   

  

 التولٌت الممٌاس األسبوع األول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 مخاطر المخدرات
 ا.بالح ٌاسٌن

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 

التشخٌص والتموٌم فً 
 التربٌة الخاصة

 .بعزيد
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 التربٌة الخاصة
 ا.مدور لٌلى

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 التربٌة البٌئٌة

 عواشرٌة السعٌد.د/ ا
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 النظام التربوي الجزائري
 شنة زكٌة .د

 
17:11-11:11 

 األربعاء
71/10/7113 

 التعلٌم المكٌف
 حواس خضرة .د

17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

اضطرابات اللغة وأسالٌب 
 التكفل

 .عطال ٌمٌنةد
17:11-11:11    



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 الثالثة تنظين وعولللسنة  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 مخاطر المخدرات 
 ا.بالح ٌسٌن

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 
 تحلٌل الفرد

 عواشرٌة السعٌد.د/ ا
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 الصحة النفسٌة والعمل
 بولصة عمر . أ

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 علم النفس التسوٌمً 

 ا.لاشً دمحم
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 االرغونومٌا
 بوحوفانً .د

17:11-11:11    

 الخمٌس
12/10/7113 

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
 ا.كرٌبع

17:11-11:11    

 
 اإلدارة  

 

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 لثة أرطفونياللسنة الثا الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 مخاطر المخدرات
 ا.ال بالح

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 

اضطرابات اللغة و 
 أسالٌب التكفل

 .زغٌش وردةد
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 الحبسة
 .بلخٌري وفاءد

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 علم النفس المعرفً

 بن لمبارن سمٌة .د
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

اضطرابات اللغة عند ذوي 
 الحاجات الخاصة

 .عطال ٌمٌنةد
17:11-11:11    

 
 

 
 اإلدارة   

 
 
 
 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 عيادي 1هاستر للسنة  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 علم نفس الصدمة
 مزوز بركو . أ

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 

االختبارات والمماٌٌس 
 النفسٌة

 .بوعون السعٌدد
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 دراسة حالة
 وناس امزٌان.د/ ا

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 أخاللٌات المهنة

 . بولسنان فرٌدةد
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 علم النفس اإلجرام
 شٌنار .د

17:11-11:11 
 األربعاء

71/10/7113 
 االتصال

 شطوح  .د
17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

االضطرابات 
 السٌكوسوماتٌة
 ا.شرلً سمٌرة

17:11-11:11 
 الخمٌس

71/10/7113 
 العالجات النفسٌة

 عدوان ٌوسف.د/ ا
17:11-11:11 

 
 

 اإلدارة   
 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 

 علن نفس االنحراف والجريوة  1للسنة هاستر  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 االختبارات النفسٌة
 بن فلٌس خدٌجة.د/  ا

11:11-17:11 
 األحد

71/10/7113 
 التربٌة وإعادة التربٌة 

 عائشة ا.سرار
11:11-17:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 تربص
 مزوز بركو.د/ ا

11:11-17:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 اضطرابات الشخصٌة

 سامٌة شٌنار .د
11:11-17:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 إحصاء
 .ٌوسفً حدةد

11:11-17:11 
 األربعاء

71/10/7113 

علنف االنحراف 
 والجرٌمة

 وناس امزٌان.د/ ا
11:11-17:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

استراتٌجٌات التكفل النفسً 
 بالمنحرفٌن

 مختار ا.كربال
 

11:11-17:11    

 
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 
 علنف الصحة  1للسنة هاستر  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس الثانًاألسبوع 

 األحد
11/10/7113 

التشخٌص والحوصلة فً 
 علم نفس الصحة

 .احمان لبنىد
17:11-11:11 

 األحد
71/10/7113 

 علنف األورام
 ٌوسف عدوان.د/ ا

17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 تمنٌات جمع البٌانات
 سامٌة . شٌنارد

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 لألطفالعلنف الطب 

 حنٌفة صالحً.د/ ا
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 علنف الملبً
 ٌوسف عدوان.د/ ا

17:11-11:11 
 األربعاء

71/10/7113 
 علنف الصحة الثمافً

 سعٌد .بوعوند
17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 تصنٌف األمراض
 .بشمة عز الدٌند

17:11-11:11 
 الخمٌس

71/10/7113 
 نماذج علنف الصحة

 نور الدٌن جبالً.د/ ا
17:11-11:11 

 
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 

 علنف هدرسي  1للسنة هاستر  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األول األسبوع

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

علم النفس المرضً 
 للمتمدرس

 .بشمة  عز الدٌند
17:11-11:11 

 األحد
71/10/7113 

التدرٌب على تطبٌك 
 االختبارات

 بن فلٌس خدٌجة.د/ ا
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 تمنٌات جمع البٌانات
 سامٌة .شٌنارد 

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
صعوبات التعلم 

 االكادٌمٌة
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

علم النفس االجتماعً 
 المدرسً

 بن علً راجٌة.د/ ا
17:11-11:11 

 األربعاء
71/10/7113 

 الدافعٌة والمشروع
 ا.ناٌلً ٌسمٌنة

17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

علم النفس البٌولوجً 
 والوتٌرة

 . هامل وهٌبةد
17:11-11:11 

 الخمٌس
71/10/7113 

 علم النفس االسري
 سماح. بشمة د

17:11-11:11 

 
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 

 تنظين وعول  1للسنة هاستر  الثانياهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 السلون التنظٌمً
 ا. لاشً

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 
 االرغونومٌا المعرفٌة

 .بوحوفانًد
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 منهجٌة وتمنٌات البحث
 ا.سلطان

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 
 ادارة الصراع التنظٌمً 

 ًعل .لونٌس.د/ا
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

التوجٌه المهنً و بناء 
 المشروع

 سماحلارح  .د
 

///    

 األربعاء
11/10/7113 

 البشرٌةتسٌٌر الموارد 
 بشتلة مختار.د/ ا

17:11-11:11 
 األربعاء

71/10/7113 
 االتصال التنظٌمً

 ًعل .لونٌس.د/ا
17:11-11:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 إحصاء التطبٌمً
 .جار هللا سلٌماند

 
17:11-11:11 

 الخمٌس
71/10/7113 

االختٌار المهنً و 
 تمنٌات التوظٌف

 .طٌبة عبد السالمد
17:11-11:11 

 اإلدارة                                                                                                                                                                    

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 ارطفونيا  1اهتحانات السداسي الثاني للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

علم النفس المرضً 
 للتواصل

 .صالحً..د/ا
11:11-17:11 

 األحد
71/10/7113 

 علم النفس العصبً
 .عطال ٌمٌنةد

11:11-17:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

اضطرابات اللغة والوظائف 
 الرمزٌة

 .زغٌش وردةد
11:11-17:11 

 االثنٌن
71/10/7113 

 اضطرابات التعلم
 بن فلٌس خدٌجة.د/ ا

11:11-17:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

     

 األربعاء
11/10/7113 

 االحصاء
 سمٌة .بعزيد

11:11-17:11 
 األربعاء

71/10/7113 

اضطرابات اللغة فً 
 االعالة الذهنٌة
 ا.عورة لٌنة

11:11-17:11 

 الخمٌس
12/10/7113 

 الممابلة العٌادٌة  والتمٌٌم
 وفاء .بلخٌريد

11:11-17:11    

 
 اإلدارة                                                                                                                                                                     

 

  



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 توجيه وارشاد  1اهتحانات السداسي الثاني للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
11/10/7113 

 التوجٌه و االرشاد المهنً
 ٌسمٌنة . هالٌلًد

17:11-11:11 
 األحد

71/10/7113 

المعالجة االحصائٌة 
 للبٌانات التربوٌة

 .شنة زكٌةد
17:11-11:11 

 االثنٌن
11/10/7113 

 ارشاد الحاالت الخاصة
 سعاد .مخلوفد

17:11-11:11 
 االثنٌن

71/10/7113 

تموٌم البرامج 
 االرشادٌة

 .حواس خضرةد
17:11-11:11 

 الثالثاء
10/10/7113 

/// /// 
 الثالثاء

77/10/7113 
/// /// 

 األربعاء
11/10/7113 

علم النفس االجتماعً 
 التربوي

 . هالٌلًد
17:11-11:11    

 الخمٌس
12/10/7113 

فً االرشاد  منهجٌة البحث
 والتوجٌه

 سمٌة .بعزيد
17:11-11:11    

 
 اإلدارة                                                                                                                                                                     

 
 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

 الماعات األفواج التخصص المستوى

 السنة الثانٌة

 علم النفس

 717المدرج  7+ف1ف

 711المدرج  1+ف1ف

 111-117-111الماعة  1+ف0ف

 111-110-111الماعة  3+ف2ف

 ارطفونٌا
 111-111الماعة  7+ف1ف

 010-111-110الماعة 

 711المدرج -717المدرج  1+ف7+ف1ف علوم التربٌة

 السنة الثالثة

  وإرشاد توجٌه
 117+111 الماعات

 تربٌة خاصة

  ارطفونٌا

 علم النفس العٌادي 711المدرج 

 علم النفس المدرسً



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7113/   7112السنة الجامعٌة :  

  ارطفونٌا
 717المدرج 

  علم النفس العٌادي

 011الماعة   تنظٌم وعمل

 11الماستر

 عٌادي
 110+الماعة  111الماعة  1ف

 111+الماعة 111الماعة  7ف

 111+ الماعة 111الماعة   توجٌه وارشاد

 111+الماعة 110الماعة   مدرسً 

  تنظٌم و عمل
 011+ الماعة 011الماعة

 صحة

 خارج المبنى 11الماعة   ذوي االحتٌاجات 

 


