
                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

   النفسعلن للسنة الثانية  األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 نظرٌات الشخصٌة
 د. بوعون

10.30-12.00 
 األحد

82/11/8112 
 علنف الفٌزٌولوجً

 أ.سعدو
10.30-12.00 

 االثنٌن
81/11/8112 

 النمو والفروق علنف
  د.صالحًأ.

10.30-12.00 
 االثنٌن

82/11/8112 

 علنف المعرفً 
  د.بن لمبارن

 
10.30-12.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 األربعاء
82/11/8112 

 منهجٌة 
 د.شوشان

 
10.30-12.00 

 األربعاء
21/11/8112 

 المٌاس النفسً
 د/ جبالً

10.30-12.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 نظرٌات التعلم
 أ.بوكعبة

 
10.30-12.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

// 10.30-12.00 

   
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

   للسنة الثانية علوم التربية األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 نفس النموعلم 
  مخلوف.د

 
10.30-12.00 

 األحد 
82/11/8112 

 مذاهب ونظرٌات
 د.طٌبة

10.30-12.00 

 االثنٌن
81/11/8112 

تمنٌات البحث التربوي 
 د.سالت

10.30-12.00 
 االثنٌن

82/11/8112 
 علنف التربوي

 د.شوشان
10.30-12.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
// /// 

 األربعاء
82/11/8112 

 استراتٌجٌات التدرٌس
 د.بعزي

10.30-12.00 
 األربعاء

21/11/8112 
 المٌاس التربوي

  د.شنة
10.30-12.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 االبستملوجٌا
 د.عواشرٌةأ.

10.30-12.00 
 الخمٌس

21/11/8112 
// 10.30-12.00 

    
 اإلدارة   

 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

   أرطفونياللسنة الثانية  األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد
81/11/8112 

 تشرٌح الجهاز العصبً
  هاشمً.أ

10.30-12.00 
 األحد

82/11/8112 
 تشرٌح الجهاز التنفسً

 د.جنان
10.30-12.00 

 االثنٌن
81/11/8112 

 اللسانٌات
  عواشرٌة.أ.د

 
10.30-12.00 

 االثنٌن
82/11/8112 

 علم النفس النمو
 سلطانً.د

 
10.30-12.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 األربعاء
82/11/8112 

 منهجٌة
 د.شوشان 

 
10.30-12.00 

 األربعاء
21/11/8112 

 صوتٌات
 أ.عورة 

 
10.30-12.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 النفسًالمٌاس 
 عواجأ.

10.30-12.00 
 الخمٌس

21/11/8112 
// 10.30-12.00 

    
 اإلدارة   

 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

   الثالثة علن النفس العياديللسنة  األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 اضطرابات السلون
 مخلوف د/ 

 
18.21-12.11 

 األحد 
82/11/8112 

 اضطرابات الشخصٌة
 د.بوعون 

 
18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

علم النفس العٌادي 
 ودراسة الحالة

 أ/ شرلً
18.21-12.11 

 االثنٌن
82/11/8112 

 اختبارات الشخصٌة
 أ/مرزولً

18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

///  

 
/// 

 الثالثاء
82/11/8112 

/// /// 

 األربعاء
82/11/8112 

 الحسٌة الحركٌةاضطرابات 
 أ.صالح

18.21-12.11 
 األربعاء

21/11/8112 
 سٌكوسوماتٌن

 د. علٌوة
18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 الحكم الراشد
 بلعىأ.

18.21-12.11 
 الخمٌس

21/11/8112 

المرضً  علم النفس
 للطفل

 كربالد/
18.21-12.11 

    
 اإلدارة   

 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

   الثالثة علن النفس الودرسيللسنة  األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 االضطرابات المعرفٌة
 أ.رحمونً

18.21-12.11 
 االحد 

82/11/8112 

المرضً للطفل 
 والمراهك 

 أ.سرار
12.30-14.00 

 االثنٌن
81/11/8112 

 اضطرابات التكٌف
 بشمة سماح.د

12.30-14.00 
 االثنٌن

82/11/8112 
 تحلٌل البٌانات

 شنةد.
12.30-14.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

 سٌكولوجٌة الموهوب
 سلطانً.د

10.30-12.00 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 األربعاء
82/11/8112 

 االضطرابات السلوكٌة
 بن لمبارند/

12.30-14.00 
 األربعاء

21/11/8112 
 االختبارات والمماٌٌس

 ٌوسفً.د
12.30-14.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 صعوبات التعلم
 د/فلوسً

12.30-14.00 
 الخمٌس

21/11/8112 
 الحكم الراشد

 ا.بالح
12.30-14.00 

    
 اإلدارة   

 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 الثالثة توجيه وإرشادللسنة  األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 تكنولوجٌا التربٌة
 بشمة ع.د

2.21- 11.11 

 

 األحد 
82/11/8112 

اإلرشاد والصحة 
 النفسٌة

 طٌبةد/

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

 تشرٌع مدرسً
  هالٌلً.د

 
12.30-11.00 

 االثنٌن
82/11/8112 

 البرامج اإلرشادٌةبناء 
 ٌوسفً.  .دأ

12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// // 

 األربعاء
82/11/8112 

 مبادئ ونظرٌات االرشاد
 أ.مدور

 
12.30-11.00 

 األربعاء
21/11/8112 

سٌكولوجٌة ذوي 
 الحاجات الخاصة

 سلطانً.د
12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 منهجٌة وتمنٌات البحث 
  بعزيد.

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

 الحكم الراشد
 أ.بالح

12.30-11.00 

    
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

  تربية خاصةاهتحانات السداسي األول للسنة الثالثة 

    
 اإلدارة   

 التولٌت الممٌاس األسبوع األول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 تكنولوجٌا التربٌة

 د.بشمة ع
2.21- 11.11 

 

 األحد 
82/11/8112 

 النفس المرضًعلم 
  د.مرازلة ولٌدة

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

 تشرٌع مدرسً

 د.هالٌلً 
  

12.30-11.00 
 االثنٌن

82/11/8112 

اضطرابات الجهاز 
 العصبً

 د/جار هللا 

 

12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// // 

 األربعاء
82/11/8112 

 تربٌة خاصة
 أ.مدور

12.30-11.00 
 األربعاء

21/11/8112 
 التعلٌم المكٌف

 د . حواس
12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 منهجٌة وتمنٌات البحث

 د.بعزي 
 

12.30-11.00 
 الخمٌس

21/11/8112 
 الحكم الراشد

 أ.بالح
12.30-11.00 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

   الثالثة تنظين وعولللسنة  األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

  األحد
81/11/8112 

 تسٌٌر المؤسسة
 أ.د/حروش 

 
18.21-12.11 

  األحد
82/11/8112 

 تحلٌل العمل
 د/عواشرٌة أ.

 
18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

الراشد وأخاللٌات الحكم 
 المهنة
 أ.بالح 

 

18.21-12.11 
 االثنٌن

82/11/8112 

 منهجٌة 

 
 أ شاٌب

18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 األربعاء
82/11/8112 

 السلون التنظٌمً
 أ.غضبان 

 
18.21-12.11 

 األربعاء
21/11/8112 

 تسٌٌر الموارد البشرٌة 
 أ/ كرٌبع

18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 1االرغنومٌا 
 أ/بوحوفانً 

 
18.21-12.11 

 الخمٌس
21/11/8112 

الولاٌة واألمن 
 الصناعً

 د/بوحوفانً
18.21-12.11 

    
 

 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 

  لثة أرطفونياللسنة الثا األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 اضطرابات الصوت
 د/زغٌش

2.21- 11.11 

 

 األحد 
82/11/8112 

 الحبسة
 د/عطال

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

 اضطرابات اللغة الشفوٌة
 أ/عورة

12.30-11.00 
 االثنٌن

82/11/8112 
 أسالٌب الفحص

 بلخٌري/د
12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

//// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
//// // 

 األربعاء
82/11/8112 

 صعوبات التعلم
 سعادنةأ.

12.30-11.00 
 األربعاء

21/11/8112 
 اإلعالة السمعٌة

 عواجأ/
12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 الحكم الراشد
 لعىأ/ب

12.30-11.00 
 الخمٌس

21/11/8112 
/// 12.30-11.00 

   
 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 عيادي  1هاستر للسنة  األولاهتحانات السداسي 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد 
81/11/8112 

 علم النفس االٌجابً 
  د/بن فلٌسأ.

 
18.21-12.11 

 األحد 
82/11/8112 

األطر النظرٌة المفسرة 
 لالضطرابات  

  د/بوعون

 

18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

 المرضً للطفل والمراهك
 د/مزوزأ.

  
18.21-12.11 

 االثنٌن
82/11/8112 

سٌكولوجٌة األشخاص 
 فً وضعٌة إعالة

 د/ شٌنار
18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 االربعاء
82/11/8112 

 العالجات النفسٌة
  د/عدوانأ.

 
18.21-12.11 

 األربعاء
21/11/8112 

المرضً للراشد 
 والمسن

  د/ سعٌدي

 

18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 إحصاء وتحلٌل المعطٌات
  أ/ عكسة

 
18.21-12.11 

 الخمٌس
21/11/8112 

 إختبارات ومماٌٌس 
 د/ٌوسفًأ.

18.21-12.11 

   
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 والجريوة علن نفس االنحراف  1اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد 
81/11/8112 

 أسالٌب ومنهجٌة البحث
 المعطٌات

 / سرارد
18.21-12.11 

 األحد 
82/11/8112 

 علم النفس المضائً
 د/عدوانأ.

18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

 علم النفس الجنائً
  د/ شٌنار

 
18.21-12.11 

 االثنٌن
82/11/8112 

 الخبرة النفسٌة
 د/ سرار

18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 االربعاء
82/11/8112 

 علم الضحاٌا
 د/أ.

18.21-12.11 
 األربعاء

21/11/8112 

الشخصٌة المضادة 
 للمجتمع
 د/ كربال

18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 علم العماب
  أمزٌاند/ أ.

 زوز
18.21-12.11 

 الخمٌس
21/11/8112 

/// 18.21-12.11 

   
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 علنف الصحة  1اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد 
81/11/8112 

 علم النفس المناعً
 د/أحمان

18.21-12.11 
 األحد 

82/11/8112 

علم النفس العصبً 
 الغدي

 د/أحمان
18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

 االتصال فً المجال الصحً
 مرازلة ولٌدةد/

18.21-12.11 
 االثنٌن

82/11/8112 
 النماذج األساسٌة

 علٌوةد/
18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
//// /// 

 األربعاء
82/11/8112 

 علم النفس البٌولوجً
 د/عدوانأ.

18.21-12.11 
 األربعاء

21/11/8112 

علم األوبئة السلوكً 
 العصبً
 ع د/بشمة

18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 خطوات إنجاز البحث
 بن كمشً.أ

18.21-12.11 
 الخمٌس

21/11/8112 
 لٌاس الصحة

 د/بن فلٌسأ.
18.21-12.11 

   
 اإلدارة   

 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 علنف هدرسي  1اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 الدمج المدرسً
 أ/هامل

18.21-12.11 
 األحد

82/11/8112 
 خ إنجاز البحث

 أ/هامل
18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

 التخلً عن الدراسة

 د. بشمة س
18.21-12.11 

 االثنٌن
82/11/8112 

 االتصال البٌداغوجً
 أ/سلطانً

18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 االربعاء
82/11/8112 

 العنف المدرسً
 .هالٌلًد

18.21-12.11 
 األربعاء

21/11/8112 
 العٌادٌةالممابلة 

 د/شٌنار
18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 صعوبات نمائٌة
 صوالحًأ/

18.21-12.11 
 الخمٌس

21/11/8112 
 علم النفس البٌئً

 د/ٌوسفً
18.21-12.11 

    
 اإلدارة   

 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 تنظين وعول  1اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد 
81/11/8112 

 منهجٌة البحث
 بولصة/ .د.أ

18.21-12.11 
 االحد

82/11/8112 
 علم النفس االلتصادي

 غضبانأ/
18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

 علم النفس االجتماعً
 لاشًأ/

18.21-12.11 
 االثنٌن

82/11/8112 
 األرغونومٌا
 أ/بوحوفانً

18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 االربعاء
82/11/8112 

 لانون عاللات العمل
 دغو/أ

18.21-12.11 
 االربعاء

21/11/8112 
 تسٌٌر الموارد البشرٌة

 لونٌسًد/
18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 تحلٌل العمل
  بن سالمأ/

 
18.21-12.11 

 الخمٌس
21/11/8112 

 المهنًالتوجٌه 
 د.هالٌلً

18.21-12.11 

    
 اإلدارة   

  



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 علن النفس الورور  1اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد 
81/11/8112 

 علم النفس االجتماعً

 د/شرفة
18.21-12.11 

 االحد 
82/11/8112 

 علم الحوادث
 أ.د/رحال

 
18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

 أرغونومٌا 
 أ/ بن كمشً

18.21-12.11 
 االثنٌن

82/11/8112 
  وتحلٌل البٌاناتإحصاء 

 أ. فالك
18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 االربعاء
82/11/8112 

 لانون المرور
  أ/طوٌل

 
18.21-12.11 

 االربعاء
21/11/8112 

 منهجٌة البحث
 أ.د/بن علً

18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 علم نفس المرور
 أ/ بهلول

18.21-12.11 
 الخمٌس

21/11/8112 
 18.21-12.11 

    
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 توجيه وإرشاد  1اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس الثانًاألسبوع 

 األحد 
81/11/8112 

الوعالجة االحصائية 

 للبيانات التربوية 
 د.شنة

18.21-12.11 
 األحد 

82/11/8112 

التكفل بذوي صعوبات 
 التعلم

 د / بن علً
18.21-12.11 

 االثنٌن
81/11/8112 

المعلوماتٌة المعلوماتٌة 
 والتعلٌم عن بعد

 د/ ختاش
18.21-12.11 

 االثنٌن
82/11/8112 

 هندسة التكوٌن
 د.مدور

18.21-12.11 

 الثالثاء
88/11/8112 

// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
// /// 

 االربعاء
82/11/8112 

 التوجٌه واالرشاد المدرسً 
 فلوسًد.

18.21-12.11 
 االربعاء

21/11/8112 
 أسالٌب التوجٌه

 د. سالت
18.21-12.11 

 الخمٌس
82/11/8112 

 منهجٌة 
 بعزيد. 

18.21-12.11 
 الخمٌس

21/11/8112 
 تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة

 د . براجل
18.21-12.11 

   
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 
 أرطفونيا  1اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 نظرٌات اللغة واالتصال
 سعادنة أ.

 
10.30-12.00 

 االحد 
82/11/8112 

علم النفس اللغوي 
 العٌادي
 أ.عورة 

 

10.30-12.00 

 االثنٌن
81/11/8112 

 اللغة وسٌرورة التعلم
 أ. مخلوفً

10.30-12.00 
 االثنٌن

82/11/8112 

اضطرابات النمو الحس 
 الحركً

  سلطانًد.

 

10.30-12.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// /// 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// /// 

 االربعاء
82/11/8112 

 الصوت أمراض
 د. زغٌش 

 
10.30-12.00 

 األربعاء
21/11/8112 

 تطور النمو المعرفً
 د.عطال

10.30-12.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 منهجٌة
 حواس.د

10.30-12.00 
 الخمٌس

21/11/8112 
 الممابلة العٌادٌة 

 أ.بلخٌري
10.30-12.00 

    
 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 علنف العيادي 8اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد 
81/11/8112 

 الفحص العٌادي

 شٌنار سامٌةد.

 

 

2.21- 11.11 

 

 االحد 
82/11/8112 

االنتروبولوجٌا : 
 مماربة بٌن ثمافٌة 

 بوعون السعٌدد.

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

منهجٌة البحث فً علم 
 النمس العٌادي

 سعٌدي عتٌمةد.

 

12.30-11.00 
 االثنٌن

82/11/8112 

 علم النفس الصحة

 علٌوة سمٌةد.

 
12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
// // 

 االربعاء
82/11/8112 

االسرة واالضطرابات 
 النفسٌة

 مزوز بركوأ.د.
12.30-11.00 

 االربعاء
21/11/8112 

علم النفس المرضً 
 االجتماعً

 بشمة عز الدٌند.

 

12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 المماوالتٌة

 رضوانً فٌصلأ.

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

 العالجات النفسٌة

 عدوان ٌوسفأ.د.

 
12.30-11.00 

    
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 علنف الصحة 8اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

التدخالت فً علم نفس 
 الصحة

 مرازلة ولٌدة

 

2.21- 11.11 

 

 األحد 
82/11/8112 

 التدخل االكلٌنٌكً

 الكص صلٌحة

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

 األمراض السٌكوسوماتٌة

 شرفة سامٌة

 
12.30-11.00 

 االثنٌن
82/11/8112 

 احصاء استداللً

 ختاش دمحم

 
12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

//////// 
 

// 
 الثالثاء

82/11/8112  
//////// 

 
// 

 االربعاء
82/11/8112 

 التربٌة العالجٌة

 بن فلٌس خدٌجة

 

 

12.30-11.00 
 االربعاء

21/11/8112 

علم النفس العالٍجً و 
التدخل لدى انطفل 

 والمراهك

 أحمان لبنى

 

12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 المماوالتٌة

 رضوانً فٌصل

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

 الممابلة االكلٌنٌكٌة

 شرفة سامٌة

 
12.30-11.00 

 اإلدارة     
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 علنف الودرسي 8هاستر اهتحانات السداسي األول للسنة 

 
 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 التربٌة الخاصة

 هالٌلً ٌاسمٌنة

 

 

2.21- 11.11 

 

 االحد 
82/11/8112 

 المرافمة المدرسٌة

 بشمة سماح

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

فً  الفحص و الحوصلة
 الوسط المدرسً

 رحمونً

 

12.30-11.00 
 االثنٌن

82/11/8112 
 سٌكولوحٌة الصحة

 بن لمبارن
12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// // 

 االربعاء
82/11/8112 

 اإلرشاد النفسً

 بن فلٌس خدٌجة

 
12.30-11.00 

 االربعاء
21/11/8112 

 البٌداغوجٌة الفارلٌة

 طٌبة عبد السالم

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 المماوالتٌة

 رضوانً فٌصل

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

 إحصاء معمك

 شاٌب دمحم الصالح

 
12.30-11.00 

    
 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 تنظين وعول 8اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

هندسة التكوٌن وتصمٌم 
 البرامج التدرٌبٌة

 عباسً سمٌر

 

2.21- 11.11 

 

 األحد 
82/11/8112 

 المٌادة التنظٌمٌة

 لاشً دمحم

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

 ملتمٌات منهجٌة

 بولصة عمر

 
12.30-11.00 

 االثنٌن
82/11/8112 

 مٌدان العملإدارة الجودة فً 

 تومً سامٌة

 
12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// // 

 األربعاء
82/11/8112 

تسٌٌر المسارات المهنٌة 
 وتطوٌر الكفاءات

 بن سالم عمر

 

12.30-11.00 
 األربعاء

21/11/8112 

إدارة األخطار النفسٌة 
 اإلجتماعٌة فً العمل

 لاشً دمحم

 

12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 المماوالتٌة

 رضوانً فٌصل

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

تطبٌك البرامج اإلحصائٌة فً 
 الحاسوب

 عباسً سمٌر

 

12.30-11.00 

    
 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 

 توجيه وإرشاد 8اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األولاألسبوع 

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

 إرشاد الموهوبٌن
 حواس خضرة

 

2.21- 11.11 

 

 األحد 
82/11/8112 

اإلرشاد ومشكالت 
 الطفولة والمراهمة

 بعزي سمٌة

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

 اإلرشاد األسري

 بن علً راجٌة

 
12.30-11.00 

 االثنٌن
82/11/8112 

 بناء وتكٌٌف االختبارات
 والروائز النفسٌة التربوٌة

 حواس خضرة

 

12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// // 

 االربعاء
82/11/8112 

 البحث التوثٌمً

 شنة زكٌة

 
12.30-11.00 

 االربعاء
21/11/8112 

 لضاٌا تربوٌة راهنة 

 فرحاتً العربً

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 المماوالتٌة

 رضوانً فٌصل

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

متطلبات التوجٌه 
 واإلرشاد فً ظل العولمة

 براجل علً

 

12.30-11.00 

  
 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

أرطفونيا 8اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر   

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 األحد 
81/11/8112 

منهجٌة إعداد مذكرة 
 التخرج

 عطال ٌمٌنة

 

2.21- 11.11 

 

 االحد 
82/11/8112 

الدراسات  النمدٌة 
للمصادر فً 
 األرطوفوتٌا

 بوفولة بوخمٌس

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

صعوبات تعلم اللغة 
 المكتوبة

 زغٌش وردة

 

12.30-11.00 
 االثنٌن

82/11/8112 

االرشاد والعالج 
 االسري

 صالحً حنٌفة

 

12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

/// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
/// // 

 االربعاء
82/11/8112 

 المٌاس و بتاء االختبارات

 عٌواج صونٌا

 
12.30-11.00 

 االربعاء
21/11/8112 

 -إعادة التأهٌل النفس
 عصبً للغة

 بلخٌري وفاء

 

12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 المماوالتٌة

 رضوانً فٌصل

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

إعادة التأهٌل المعرفً 
 للتواصل

 بوفولة بوخمٌس

 

12.30-11.00 

    
 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌالسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                                          1- جامعة  باتنة
م8112/   8112السنة الجامعٌة :        

 علن نفس االنحراف والجريوة 8اهتحانات السداسي األول للسنة هاستر 

 التولٌت الممٌاس األسبوع االول

 

 التولٌت الممٌاس األسبوع الثانً

 االحد 
81/11/8112 

 منهجٌة إعداد المذكرة

 بوفولة بوخمٌس

 

2.21- 11.11 

 

 األحد 
82/11/8112 

العالج المعرفً 
السلوكً الضطرابات 

 السلون

 شرلً سمٌرة

 

2.21- 11.11 

 

 االثنٌن
81/11/8112 

 تربص 
 مزوز بركو

 
12.30-11.00 

 االثنٌن
82/11/8112 

االضطرابات السلوكٌة 
 (1عند الجانحٌن)

 سرار عائشة

 

12.30-11.00 

 الثالثاء
88/11/8112 

// // 
 الثالثاء

82/11/8112 
// // 

 االربعاء
82/11/8112 

المانون الجنائً ولانون 
 األحداث 

 مزوز بركو

 

12.30-11.00 
 األربعاء

21/11/8112 

 الولاٌة من الجنوح

 الكص صلٌحة

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
82/11/8112 

 المماوالتٌة

 فٌصل رضوانً

 
12.30-11.00 

 الخمٌس
21/11/8112 

// 12.30-11.00 

   
 االدارة


