
 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 
 النفسعلم الثانية للسنة  الثانيامتحانات السداسي 

 
 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

  علم نفس العمل والتنظيم
 قاشي محمدد. 

10:30 – 12:00 
 األحد

16/06/2019 

علم نفس النمو 
  2والفروق الفردية

 أ.د صالحي حنيفة
10:30 – 12:00 

 االثنين
10/06/2019 

  علم النفس المدرسي
 أ.د يوسفي حدة

10:30 – 12:00 
 االثنين

17/06/2019 

  بناء االختبارات
 د. سلطاني لويزة

 
10:30 – 12:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

2منهجية وتقنيات البحث  
 شوشان عمار د.

10:30 – 12:00    

 األربعاء
12/06/2019 

 // 10:30 – 12:00    

 الخميس
13/06/2019 

 علم النفس االجتماعي 

 د. بشقة عز الدين
10:30 – 12:00    

 
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 

 للسنة الثانية علوم التربية الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

علم النفس التربوي 
 عمار د.شوشان

10:30 – 12:00 
 األحد

16/06/2019 
 تعليمية المواد 

 ا.د براجل علي
10:30 – 12:00 

 االثنين
10/06/2019 

التربية العالجية والتعليم 
 المكيف

 سمية د.بعزي
10:30 – 12:00 

 االثنين
17/06/2019 

القياس التربوي وبناء 
 االختبارات المدرسية

 د. شنة زكية
10:30 – 12:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

 2التربوي  تقنيات البحث
 د. بعزي سمية

10:30 – 12:00    

 األربعاء
12/06/2019 

 التربية المقارنة
 ختاش محمدد.

10:30 – 12:00    

 الخميس
13/06/2019 

التربوي  التوجيه واإلرشاد
 أ. جعريري يوسف

10:30 – 12:00    

 
   



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 
 أرطفونياللسنة الثانية  الثانيامتحانات السداسي 

 
 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

وفيزيولوجيا تشريح 
 الجهاز العصبي

 هاشمي رمزي.د
10:30 – 12:00 

 األحد
16/06/2019 

 القياس السمعي
 أ. العايب عماد حسني

10:30 – 12:00 

 االثنين
10/06/2019 

 تشريح وفيزيولوجيا
 الجهاز الصوتي والسمعي

 د. صخراوي حمنة

 

10:30 – 12:00 
 االثنين

17/06/2019 

 اللغويعلم النفس 
 عواشرية السعيد .أ.د

 
10:30 – 12:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

 2منهجية وتقنيات البحث
 عمار د.شوشان

10:30 – 12:00    

 األربعاء
12/06/2019 

 اختبارات ارطفونية
 د. زغيش وردة

10:30 – 12:00    

 الخميس
13/06/2019 

 فونولوجيا
 طواوزة عبد الصمدأ.

10:30 – 12:00    

 
   



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 
 الثالثة علم النفس العياديللسنة  الثانيامتحانات السداسي 

 
 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

 اإلنسانيالعالج ذو المنحى 
 قيرود الطاهر أ.

12:30 – 14:00 
 األحد

16/06/2019 
 العالج النسقي

 د. بوعون السعيد
12:30 – 14:00 

 االثنين
10/06/2019 

العالجات ذات المنحى 
 التحليلي

 د. سعيدي عتيقة
12:30 – 14:00    

 الثالثاء
11/06/2019 

 علم نفس الصحة
 أ.د بوقصة عمر

12:30 – 14:00    

 األربعاء
12/06/2019 

العالجات السلوكية 
 والمعرفية

 أ.د أحمان لبنى
12:30 – 14:00    

 الخميس
13/06/2019 

 مخاطر المخدرات
 أ. شرفة سامية

12:30 – 14:00    

 
   



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 
 الثالثة علم النفس المدرسيللسنة  الثانيامتحانات السداسي 

 
 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

التسرب والتخلي عن 
 الدراسة 

 د. سلطاني لويزة
12:30 – 14:00 

 األحد
16/06/2019 

منهجية التدخل النفسي 
  التربوي

 د. بشقة سماح
12:30 – 14:00 

 االثنين
10/06/2019 

 مخاطر المخدرات 

 أ. بالح ياسين
12:30 – 14:00 

 االثنين
17/06/2019 

تقنيات الفحص 
 والكشف

 أ. شرقي سميرة
12:30 – 14:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

مرافقة التالميذ ذوي 
 الصعوبات 

 . فلوسي سميةد
12:30 – 14:00    

 األربعاء
12/06/2019 

 تصميم البرامج اإلرشادية 

 أ.د يوسفي حدة
12:30 – 14:00    

 الخميس
13/06/2019 

االرغنوميا في الوسط 
 المدرسي

 أ. هامل وهيبة
12:30 – 14:00    

 
   



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 
 رشاداإلالثالثة توجيه وللسنة  الثانيامتحانات السداسي 

 
 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

مبادئ ونظريات اإلرشاد 
 والتوجيه  

 أ. مدور ليلى
12:30 – 14:00 

 األحد
16/06/2019 

التكيف المدرسي 
والمهني أ.د بن علي 

 راجية
12:30 – 14:00 

 االثنين
10/06/2019 

 مخاطر المخدرات

 أ. بالح ياسين
12:30 – 14:00 

 االثنين
17/06/2019 

 صعوبات التعلم

 أ.د عواشرية السعيد
12:30 – 14:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

  النظام التربوي الجزائري
 د.ختاش محمد

12:30 – 14:00    

 األربعاء
12/06/2019 

  التربية البيئية
 د. بشقة سماح

 
12:30 – 14:00    

 الخميس
13/06/2019 

اإلرشاد والتوجيه في 
 ةاألنظمة العالمي

 د. طيبة عبد السالم
12:30 – 14:00    

 
   



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 
 و التعليم المكيف خاصةتربية للسنة الثالثة  الثانيامتحانات السداسي 

 
   

 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

 تربية خاصة

 هاليلي يسمينةأ.د 
12:30 – 14:00 

 األحد
16/06/2019 

التشخيص والتقويم في 
 التربية الخاصة
 د. بعزي سمية

12:30 – 14:00 

 االثنين
10/06/2019 

 مخاطر المخدرات

 أ. بالح ياسين 
12:30 – 14:00 

 االثنين
17/06/2019 

اضطرابات اللغة 
 وأساليب التكفل
 د. عطال يمينة

12:30 – 14:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

 النظام التربوي الجزائري 

 د.ختاش محمد
12:30 – 14:00    

 األربعاء
12/06/2019 

 التربية البيئية
 د. بشقة سماح

12:30 – 14:00    

 الخميس
13/06/2019 

 التعليم المكيف

 د. حواس خضرة
12:30 – 14:00    



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 الثالثة تنظيم وعملللسنة  الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني  التوقيت المقياس األول األسبوع

 األحد 
09/06/2019 

 2تسيير الموارد البشرية 
 أ. كريبع سلمى

12:30 – 14:00 

 

 األحد
16/06/2019 

 علم النفس التسويقي 
 محمدد. قاشي 

12:30 – 14:00 

 االثنين
10/06/2019 

  المخدرات والمجتمع
 أ.بالح ياسين

 
12:30 – 14:00 

 االثنين
17/06/2019 

 14:00 – 12.30 لغة أجنبية

 الثالثاء
11/06/2019 

 تحليل الفرد 
 أ.د عواشرية

12:30 – 14:00    

 األربعاء
12/06/2019 

  الصحة النفسية و العمل
 تومي سامية .أ

 
12:30 – 14:00    

 الخميس
13/06/2019 

 2االرغنوميا 
 طارق بوحوفانيد. 

 
12:30 – 14:00    

   

 
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 لثة أرطفونياللسنة الثا الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

اضطرابات اللغة المكتوبة 
 التكفلوأساليب 

 د. زغيش وردة
12:30 – 14:00 

 األحد
16/06/2019 

اضطرابات اللغة عند 
 ذوي الحاجات الخاصة 

 د. عطال يمينة
12:30 – 14:00 

 االثنين
10/06/2019 

 علم النفس المعرفي 
 أ.د أحمان لبنى

12:30 – 14:00    

 الثالثاء
11/06/2019 

 التكفل الحبسة وأساليب
 د. بلخيري وفاء

12:30 – 14:00    

 األربعاء
12/06/2019 

 دراسة حالة
 د. بلخيري وفاء

12:30 – 14:00    

 الخميس
13/06/2019 

 مخاطر المخدرات 
 د. شرفة سامية

12:30 – 14:00    

 
   
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 عياديال علم النفسماستر األولى للسنة  الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

 علم نفس الصدمة
 أ.د مزوز بركو

08:30 – 10:00 
 األحد

16/06/2019 

 علم نفس االجرام
 د. شينار

 
08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

 العالجات النفسية
 أ. كربال مختار

 
08:30 – 10:00 

 االثنين
17/06/2019 

االختبارات والمقاييس 
 النفسية

 مرزوقي حورية أ.
12:30 – 14:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

/// 08:30 – 10:00 
 الثالثاء

18/06/2019 

االضطرابات 
 السيكوسوماتية

 القص صليحة .د
10:30 – 12:00 

 األربعاء
12/06/2019 

 أخالقيات المهنة
 د. عليوة سمية

 
08:30 – 10:00 

 األربعاء
18/06/2019 

 دراسة الحالة
 الوناسأ.د أمزيان 

10:30 – 12:00 

 الخميس
13/06/2019 

 االتصال
 د. بشقة عز الدين

 
08:30 – 10:00    

 
   
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 علم نفس االنحراف والجريمة ماستراألولى  للسنة الثانيامتحانات السداسي 

 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

 االستداللياالحصاء 
 أ.د يوسفي حدة

08:30 – 10:00 
 األحد

16/06/2019 

تربص )تشخيص 
االنحراف، الجنوح 

 واالجرام(
 أ.د مزوز بركو

08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

علم نفس االنحراف 
 والجريمة

 د. شينار سامية
08:30 – 10:00    

 الثالثاء
11/06/2019 

االختبارات النفسية في 
 االنحراف والجريمةمجال 

 أ.د بوفولة بوخميس
08:30 – 10:00    

 األربعاء
12/06/2019 

اضطرابات الشخصية 
 واالنحراف

 أ.د بوقصة عمر
08:30 – 10:00    

 الخميس
13/06/2019 

استراتيجيات التكفل النفسي 
 بالمنحرفين

 أ. كربال مختار
08:30 – 10:00    

 
   

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 الصحة سنفال ماستر علماألولى للسنة  الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

التشخيص والحوصلة في 
 علم نفس الصحة
 أ.د أحملن لبنى

08:30 – 10:00 
 األحد

16/06/2019 
 تقنيات جمع البيانات

 أ.د أحمان لبنى
08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

 تصنيف األمراض
 د. مرازقة وليدة

08:30 – 10:00 
 االثنين

17/06/2019 

علم النفس الطبي 
 لألطفال

 أ.د صالحي حنيفة
08:30 – 10:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

 علم نفس الصحة الثقافي
 د. بوعون السعيد

08:30 – 10:00 
 الثالثاء

18/06/2019 

النماذج األساسية في 
 الصحةعلم نفس 

 د. القص صليحة
08:30 – 10:00 

 األربعاء
12/06/2019 

 علم نفس األورام
 أ.د عدوان يوسف

08:30 – 10:00    

 الخميس
13/06/2019 

 علم النفس القلبي
 أ.د عدوان يوسف

08:30 – 10:00    

 
   
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 مدرسيال سنفم العل ماستر للسنة األولى الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األول األسبوع

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

التدريب على تطبيق 
 االختبارات النفسية
 أ.د بن فليس خديجة

08:30 – 10:00 
 األحد

16/06/2019 

علم النفس المرضي 
 للمتمدرس

 د. بشقة عز الدين
08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

 صعوبات التعلم األكاديمية
 د. فلوسي سمية

08:30 – 10:00 
 االثنين

17/06/2019 

الدافعية والمشروع 
 المدرسي

 أ.د هاليلي يسمينة
08:30 – 10:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

علم النفس االجتماعي 
 المدرسي

 أ.د بن علي راجية
08:30 – 10:00 

 الثالثاء
18/06/2019 

علم النفس البيولوجي 
 والوتيرة

 أ. هامل وهيبة
08:30 – 10:00 

 األربعاء
12/06/2019 

 علم النفس األسري
 د. بشقة سماح

08:30 – 10:00    

 الخميس
13/06/2019 

 تقنيات جمع البيانات
 د. شنة زكية

08:30 – 10:00    

 
   
 
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 شريةوتسيير الموارد الب عملالو التنظيم علم النفسماستر  االولى للسنة الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس االولاألسبوع 

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

 االرغونوميا المعرفية
 د. بوحوفاني طارق

08:30 – 10:00 
 األحد

16/06/2019 
 إدارة الصراع التنظيمي

 د. شرفة سامية
08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

 السلوك التنظيمي
 د. قاشي محمد

08:30 – 10:00 
 االثنين

17/06/2019 

االختيار المهني 
 وتقنيات التوظيف

 د. طيبة عبد السالم
08:30 – 10:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

 تسيير الموارد البشرية
 د. مخلوف سعاد

08:30 – 10:00 
 الثالثاء

18/06/2019 
 االحصاء التطبيقي
 د. جار هللا سليمان

08:30 – 10:00 

 األربعاء
12/06/2019 

 وتقنيات البحثمنهجية 
 د. مخلوف سعاد

08:30 – 10:00    

 الخميس
13/06/2019 

 االتصال التنظيمي
 أ. عباسي سمير

08:30 – 10:00    

 
   
  



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 

 علم النفس المرور ماستر االولى للسنة الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

 الراجل سيكولوجية
أ.د رحال الغربي محمد 

 الهادي
08:30 – 10:00 

 األحد
16/06/2019 

منهجية البحث 
 MRUالجامعي

 أ.د بن علي راجية
08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

 السائق سيكولوجية
أ.د رحال الغربي محمد 

 الهادي
08:30 – 10:00    

 الثالثاء
11/06/2019 

 وتحليل البياناتاحصاء 
 أ. فرحاتي العربي هشام

08:30 – 10:00    

 األربعاء
12/06/2019 

 تحليل الحركة
 بخوش سعاد  .أ

08:30 – 10:00    

 الخميس
13/06/2019 

علم النفس العصبي 
 يالفيزيولوج

 د. مرازقة وليدة
08:30 – 10:00    

 
   
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 

 رشاداإلو ماستر التوجيهاألولى للسنة  الثانيامتحانات السداسي 
 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

علم النفس االجتماعي 
 التربوي

 أ.د هاليلي يسمينة
08:30 – 10:00 

 األحد
16/06/2019 

المعالجة االحصائية 
 2للبيانات التربوية 
 د. شنة زكية

08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

 الحاالت الخاصةإرشاد 
 د. سلطاني لويزة

08:30 – 10:00 
 االثنين

17/06/2019 

التوجيه واإلرشاد 
 المهني

 أ.د هاليلي يسمينة
08:30 – 10:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

 تقويم البرامج اإلرشادية
 د. حواس خضرة

08:30 – 10:00 
 الثالثاء

18/06/2019 

منهجية البحث في 
 االرشاد والتوجيه

 سميةد. بعزي 
08:30 – 10:00 

 األربعاء
12/06/2019 

مشكالت األتمتة 
 المعلوماتية

 د. ختاش محمد
08:30 – 10:00    

 الخميس
13/06/2019 

 اإلتصال
 د.شنة زكية

08:30 – 10:00    

 
   
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                       ك                                                   1- جامعة باتنة
م2019/  2018السنة الجامعية :  

 اإلدارة  

 
 امراض اللغة والتواصلماستر   األولى للسنة  الثانيتحانات السداسي ما

 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس األسبوع الثاني

 األحد 
09/06/2019 

اضطرابات اللغة والوظائف 
 الرمزية

 د. زغيش وردة
08:30 – 10:00 

 األحد
16/06/2019 

 النفس المرضيعلم 
 للتواصل

 أ.د بوفولة بوخميس
08:30 – 10:00 

 االثنين
10/06/2019 

 دراسة الحالة
 أ. مخلوفي أمل

08:30 – 10:00 
 االثنين

17/06/2019 

اضطرابات اللغة في 
 االعاقة الذهنية

 أ. سعادنة سكينة
08:30 – 10:00 

 الثالثاء
11/06/2019 

 اضطرابات التعلم
 أ.د بن فليس خديجة

08:30 – 10:00 
 الثالثاء

18/06/2019 
 اإلحصاء

 د. جارهللا سليمان
08:30 – 10:00 

 األربعاء
12/06/2019 

 والتقييم المقابلة العيادية

 د. بلخيري وفاء
08:30 – 10:00    

 الخميس
13/06/2019 

علم النفس العصبي العيادي 
 و أساليب التكفل
 د. عطال يمينة

08:30 – 10:00    

 


