
 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 اليفسعله للسية الثاىية للسداسي األول  االستدراكيةاالمتحاىات 

 التوقٌت الحصة الثانٌة التوقٌت الحصة األولى االٌام

 األحد 
15 -10- 7115 

 منهجٌة
 د.شوشان

16.11-11.01 
 نظرٌات الشخصٌة

 د. بوعون
12.30-11.00 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 علنف النمو والفروق
 أ. بن امبارك

16.11-11.01 
 علنف الفٌزٌولوجً

 د.فراح
12.30-11.00 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 
 نظرٌات التعلم

 د.مخلوف

 

16.11-11.01 
 تكنولوجٌا االتصال

 د. مزراق
12.30-11.00 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 علنف المعرفً 
 أ.سعدو

16.11-11.01 
 القٌاس النفسً

 د/ جبالً
12.30-11.00 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

/// // 
 /// 

 
// 

 710المدرج:           
 

 اإلدارة
 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 للسية الثاىية علوو الرتبية  االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت الحصة الثانٌة التوقٌت الحصة االولى االٌام

 األحد 
15 -10- 7115 

 علنف التربوي
 د.شوشان

16.11-11.01 
 استراتٌجٌات التدرٌس

 د.بعزي
12.30-11.00 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 لوجٌاواالبستم
 د.عواشرٌة

16.11-11.01 
تقنٌات البحث التربوي 

 د.سالت
12.30-11.00 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 علم نفس النمو
 أ.بوهناف

16.11-11.01 
 القٌاس التربوي

 د.شنة
12.30-11.00 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 مذاهب ونظرٌات
 د.طٌبة

16.11-11.01 
 االجتماعًعلم النفس 

 د.طٌبة
12.30-11.00 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

 // 

 
// // // 

 717المدرج          
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 أرطفوىياللسية الثاىية االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت الحصة الثانٌة التوقٌت المقٌاس الحصة االولى

 األحد
15 -10- 7115 

 منهجٌة
 د.شوشان

10.30-16.00 
 تشرٌح الجهاز العصبً

 د.فراح
12.30-11.00 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 صوتٌات
 أ.عورة

10.30-16.00 
 علم النفس النمو

 أ.قٌرود
12.30-11.00 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 اللسانٌات
 أ.عواج

10.30-16.00 /// 12.30-11.00 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 تشرٌح الجهاز التنفسً
 د.جنان

10.30-16.00 
 القٌاس النفسً

 أ.د/جبالً
12.30-11.00 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

/// /// /// /// 

 717المدرج:          
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 الثالثة عله اليفس العياديللسية االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت الحصة الثانٌة التوقٌت الحصة االولى االٌام

 األحد 
15 -10- 7115 

 المرضً للطفللعنف 
 د/صالحً

16.11-11.01 
 سٌكوسوماتٌك

 د. علٌوة
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 اضطرابات السلوك
 د/ بوقصة

16.11-11.01 
علم النفس العٌادي ودراسة 

 الحالة
 د/بوخنوفة

11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 اختبارات الشخصٌة
 أ/مرزوقً

16.11-11.01 
 الحكم الراشد

 أ.بالح
11.11-17.01 

 األربعاء
71 -10- 7115 

اضطرابات اللغة/علم 
 النفس العصبً

 أ.عواج/ د.عدوان
16.11-11.01 

 اضطرابات الشخصٌة
 د.بوعون

11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

 // /// /// 

 717المدرج:         
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 عله اليفس املدرسيالثالثة للسية االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت الحصة االولى االٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد 
15 -10- 7115 

 سٌكولوجٌة الموهوب
 تومًأ.

16.11-11.01 
المرضً للطفل 

 والمراهق
 أ.سرار

12.30-11.00 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 اضطرابات التكٌف
 ا.بنعائشة

10.30-12.00 
 تحلٌل البٌانات

 د.ٌوسفً
12.30-11.00 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 االضطرابات المعرفٌة
 أ.رحمونً

10.30-12.00 
 الحكم الراشد

 ا.بالح
12.30-11.00 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 االضطرابات السلوكٌة
 د/علٌوة

10.30-12.00 
 االختبارات والمقاٌٌس

 أ.شرقً
12.30-11.00 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

 صعوبات التعلم
 د/فلوسً

   

 710المدرج       
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 الثالثة توجيه وإرشادللسية االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت الحصة االولى االٌام

 

 التوقٌت الحصة الثانٌة

 األحد 
15 -10- 7115 

 منهجٌة وتقنٌات البحث
 د.شنة

16.11-11.01 
اإلرشاد والصحة 

 النفسٌة
 د/مشاشو

11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 تشرٌع مدرسً
 ا.سعدو

 
16.11-11.01 

التوجٌه المهنً 
 والمدرسً
 أ.بلعورة

11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 تكنولوجٌا التربٌة
 أ.مزراق

16.11-11.01 
 الحكم الراشد

 أ.بالح
11.11-17.01 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 مبادئ ونظرٌات االرشاد
 أ.مدور

 
16.11-11.01 

 بناء البرامج اإلرشادٌة
 أ . قوراف

11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

//  //  

 111ق        
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 
 تربية خاصةللسية الثالثة االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 111ق                 

 اإلدارة   

 التوقٌت الحصة االولى األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد 
15 -10- 7115 

 اضطرابات الجهاز العصبً
 د/جار هللا 

16.11-11.01 
 منهجٌة وتقنٌات البحث

 د.شنة

 
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 تشرٌع مدرسً
 ا.سعدو

 
16.11-11.01 

 التعلٌم المكٌف
 د . حواس

11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 تكنولوجٌا التربٌة
 أ.مزراق

16.11-11.01 
 الحكم الراشد

 أ.بالح
11.11-17.01 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 تربٌة خاصة
 أ.مدور

16.11-11.01 
 المرضًعلم النفس 

 أ.كربال
11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 الثالثة تيظيه وعنلللسية االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد
15 -10- 7115 

 السلوك التنظٌمً
 أ.غضبان

16.11-11.01 
 تسٌٌر الموارد البشرٌة 

 أ/ كرٌبع
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 الوقاٌة واألمن الصناعً
 د/بوحوفانً

16.11-11.01 
 1االرغنومٌا 
 أ/بوحوفانً

11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 منهجٌة
 شاٌبأ 

16.11-11.01 
الحكم الراشد 

 وأخالقٌات المهنة
 أ.بالح

11.11-17.01 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 تحلٌل العمل
 د/عواشرٌة

16.11-11.01 
 تسٌٌر المؤسسة

 أ.د/حروش
11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 111ق      
 اإلدارة   

 

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 لثة أرطفوىياالثاللسية االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد 
15 -10- 7115 

 صعوبات التعلم
 د/بن علً

16.11-11.01 
 الحبسة
 د/عطال

11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 اضطرابات الصوت
 د/زغٌش

16.11-11.01 
 اضطرابات نمائٌة

 أ/مرباح
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 اعاقة سمعٌة
 أ/العاٌب

16.11-11.01 
 أخالقٌات المهنة

 أ/بالح
11.11-17.01 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 اضطرابات اللغة الشفوٌة
 أ/عورة

16.11-11.01 
 أسالٌب الفحص

 أ/مخلوفً
11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 117ق     
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 عيادي 1ماسرت للسية االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 االحد
15 -10- 7115 

 المرضً للطفل والمراهق
 د/مزوز

16.11-11.01 
المرضً للراشد 

 والمسن
 د/ سعٌدي

11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 إختبارات ومقاٌٌس 
 د/ٌوسفً

16.11-11.01 
سٌكولوجٌة األشخاص 

 إعاقةفً وضعٌة 
 د/ شٌنار

11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 علم النفس االٌجابً
 د/بن فلٌس

16.11-11.01 
 العالجات النفسٌة

 د/عدوان
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

األطر النظرٌة المفسرة 
 لالضطرابات  

 د/بوعون
16.11-11.01 

إحصاء وتحلٌل 
 المعطٌات

11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 117ق       
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 عله ىفس االحنراف واجلرمية  1للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 االحد
15 -10- 7115 

 علم العقاب
 أمزٌاند/ 

16.11-11.01 
 علم النفس الجنائً

 د/ شٌنار
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 الخبرة النفسٌة
 د/مقالتً

16.11-11.01 
الشخصٌة المضادة 

 للمجتمع
 د/ كربال

11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 علم الضحاٌا
 د/مزوز

16.11-11.01 
 علم النفس القضائً

 د/عدوان
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

/// 16.11-11.01 
 أسالٌب ومنهجٌة البحث

 المعطٌات
 أ/ سرار

11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 110ق      
 اإلدارة  



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 عليف الصحة  1للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 السبت
14 -10- 7115 

 علم النفس المناعً
 د/أحمان

16.11-11.01 
 علم النفس العصبً

 الغدي
 د/أحمان

11.11-17.01 

 االحد
15 -10- 7115 

 االتصال فً المجال الصحً
 د/شرفة

16.11-11.01 
 النماذج األساسٌة

 د/بوقصة
11.11-17.01 

 االثنٌن
15 -10- 7115 

//// //// //// //// 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 منهجٌة
 د.شٌنار

16.11-11.01 
 قٌاس الصحة
 د/بن فلٌس

11.11-17.01 

 األربعاء
71 -10- 7115 

 علم النفس البٌولوجً
 د/عدوان

16.11-11.01 
علم األوبئة السلوكً 

 العصبً
 د/بشقة

11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 111ق       

 اإلدارة   
 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 عليف مدرسي  1للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد
15 -10- 7115 

 الدمج المدرسً
 أ/هامل

16.11-11.01 
 خ إنجاز البحث

 أ/هامل
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 التخلً عن الدراسة
 أ/سعدو

16.11-11.01 
 االتصال البٌداغوجً

 أ/سلطانً
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 صعوبات نمائٌة
 أ/بلخٌري

16.11-11.01 
 علم النفس البٌئً

 د/ٌوسفً
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 العنف المدرسً
 د/فلوسً

16.11-11.01 
 المقابلة العٌادٌة

 د/شٌنار
11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 110ق       
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 تيظيه وعنل  1للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 االحد
15 -10- 7115 

 منهجٌة البحث
 أ/ سلطان

11.01-17.11 
 علم النفس االقتصادي

 أ/قاشً
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 علم النفس االجتماعً
 أ/بن داللو

11.01-17.11 
 األرغونومٌا
 أ/بوحوفانً

11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 العمل تحلٌل
 أ/بشٌر 

 
11.01-17.11 

 تسٌٌر الموارد البشرٌة
 د/بشتلة

11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 قانون عالقات العمل
 د/حامدي

11.01-17.11  11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 111ق       
 اإلدارة   

 



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 املرور عله اليفس7للسية ماسرتاالمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 االحد
15 -10- 7115 

 تقنٌات البحث
 د/بعزي

16.11-11.01 
 تعدٌل سلوكات السائق

 د/شرفة

 
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 االتصال االنسانً
 د/صالحً

16.11-11.01 
 السائق قدراتتقٌٌم -

 د/مرازقة

 
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 إحصاء تطبٌقً 
 أ. لكحل

16.11-11.01 
 السالمة المرورٌة 

 د/رحال
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 علم االجتماع الحضري
 أ/عاٌش

 
 17.01-11.11 القٌاس النفسً 16.11-11.01

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 111ق       
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 توجيه وإرشاد  1للسية ماسرت للسداسي األول  االمتحاىات اإلستدراكية

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد 
15 -10- 7115 

 منهجٌة 
 د. بعزي

11.01-17.11 
التكفل بذوي صعوبات 

 التعلم
 د / بن علً

11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

المعالجة االحصائية 

 للبيانات التربوية 
 د.شنة

11.01-17.11 
 هندسة التكوٌن

 د.مدور
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 أسالٌب التوجٌه
 د. سالت

// 
 تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة

 د . براجل
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 التوجٌه واالرشاد المدرسً 
 د.حواس

11.01-17.11  11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

 11.01-17.11   

 112ق       
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 أرطفوىيا  1للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد 
15 -10- 7115 

 اضطرابات الصوت
 د. زغٌش

16.11-11.01 
اضطرابات النمو الحس 

 الحركً
 د.شرفة

11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 نظرٌات اللغة واالتصال
 أ.عواج

16.11-11.01 
 اللغة وسٌرورة التعلم

 د.بن فلٌس
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 منهجٌة
 أ.طورش

16.11-11.01 
 المقابلة العٌادٌة

 أ.بلخٌري
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 علم النفس اللغوي العٌادي
 أ.عورة

16.11-11.01 
 النمو المعرفً تطور

 د.عطال
11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 112ق     
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 عليف العيادي 7للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 االحد
15 -10- 7115 

 ملتقى
 د/مزوز 

16.11-11.01 
 علم النفس  الصدمً

 مزوزد/ 
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 العالجات
 د/ مقالتً

16.11-11.01 
 علم النفس البٌداغوجً

 أ/بن مبارك
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 مرضً للراشد
 د/مخلوف

16.11-11.01 
بناء وتصمٌم 

 االختبارات
 د/ٌوسفً

11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

       11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 113ق       
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 عليف الصحة7للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 السبت
14 -10- 7115 

علم المناعة النفسً 
 العصبً 
 د. أحمان

16.11-11.01 /// 11.11-17.01 

 األحد
15 -10- 7115 

 بسٌكوسوماتٌك
 د.شرفة

16.11-11.01 
 علنف األطفال الطبً 

 د. صالحً
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 مدخل إلى الطب
 د. فراح

16.11-11.01 
 تشخٌص نفسً عصبً

 د. زغٌش
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 تربٌة صحٌة
 د / بن فلٌس

16.11-11.01 
 إعالم الً
 أ/ بلمهوب

11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 انثربولوجٌا
 د/بوعون

 
16.11-11.01 

 علنف الدوائً
 د. عدوان

11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

/// 16.11-11.01 /// 11.11-17.01 

 112ق       
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 

 عليف املدرسي7للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 
 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد
15 -10- 7115 

 تعدٌل السلوك
 د. ٌوسفً

16.11-11.01 
 برامج المتفوقٌن

 أ. هامل
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 تكنولوجٌا التعلم
 أ. عكسة

16.11-11.01 
 تشرٌع مدرسً

 د. هالٌلً
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 اإلدماج وإعادة  اإلدماج
 د. هالٌلً

 
16.11-11.01 

 عالج صعوبات التعلم
 د / بن فلٌس

11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 علنف البٌداغوجً
 أ. بن مبارك

16.11-11.01 
 دراسات وابحاث

 د.بن فلٌس
11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 113ق      
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 تيظيه وعنل 7للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد 
15 -10- 7115 

 علنف العمل والتنظٌم
 أ. قاشً

16.11-11.01 
 منهجٌة

 أ. سلطان
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 علنف االجتماعً للمنظمات
 د.  نزار

16.11-11.01 
 معوقات التسٌٌر

 أ. غضبان
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 توجٌه وإرشاد مهنً
 أ, بشٌر

16.11-11.01  11.11-17.01 

 األربعاء
71 -10- 7115 

    

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 113ق      
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 توجيه وإرشاد 7للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد 
15 -10- 7115 

التجربة الجزائرٌة فً 
 التوجٌه
 أ. بوجار

16.11-11.01 
 أخالقٌات  التوجٌه

 تومًأ. 
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 فنٌات االتصال
 د. بروال

16.11-11.01 
 التكمٌم  واالحصاء

 د.ختاش
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 السٌبرنٌطٌقا
 فرحاتًد / 

16.11-11.01 
 مشكالت التوجٌه

 د. حواس
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

    

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 110ق      
 اإلدارة   



 علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
م7115/   7114السنة الجامعٌة :  

 أرطفوىيا7للسية ماسرت االمتحاىات اإلستدراكية للسداسي األول 

 

 التوقٌت المقٌاس األٌام

 

 التوقٌت المقٌاس

 األحد
15 -10- 7115 

 أسالٌب التكفل األرطفونً
 أ. عورة

16.11-11.01 
 البرامج التاهٌلٌة

 أ. عورة
11.11-17.01 

 االثنٌن
16 -10- 7115 

 منهجٌة
 د, عطال

16.11-11.01 
 تربٌة خاصة

 د. عطال
11.11-17.01 

 الثالثاء
71 -10- 7115 

 ملتقى االضطرابات اللغوٌة
 أ/ بلخٌري

16.11-11.01 
 أسالٌب الكشف 

 بلخٌريأ. 
11.11-17.01 

 االربعاء
71 -10- 7115 

 دراسات وأبحاث
 د. زغٌش

16.11-11.01 
 الممارسة المٌدانٌة

 د. زغٌش
11.11-17.01 

 الخمٌس
77 -10- 7115 

    

 111ق           
 اإلدارة   


