
                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 
   النفسعلم لسنة الثانية ا األوللسداسي االستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 نظريات الشخصية
 د. بوعون

11.30-10.00 
 علنف الفيزيولوجي

 أ.سعدو
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 علنف النمو والفروق
  د.صالحيأ.

11.30- 01 .00 

 علنف المعرفي 
  د.بن لمبارك

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 منهجية 
 د.شوشان

 
11.30-10.00 

 القياس النفسي
 د/ جبالي

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 نظريات التعلم
 أ.بوكعبة

 
11.30-10.00 /////// ////////////  

 
 
 
 
 

 اإلدارة   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 

   الثانية علوم التربيةلسنة ا األول لسداسياالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 علم نفس النمو
  مخلوف.د

 
10.00-11.30 

 مذاهب ونظريات
 د.طيبة

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 علنف التربوي

 د.شوشان
10.00-11.30 ///////////// 

12.00-13.30 

 ثاءالثال
19/02/2019 

تقنيات البحث التربوي 
 د.سالت

10.00-11.30 
 القياس التربوي

  د.شنة

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 االبستملوجيا
 د.عواشريةأ.

10.00-11.30 
 استراتيجيات التدريس

 د.بعزي

12.00-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 
   أرطفونيا الثانية السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 تشريح الجهاز العصبي
  هاشمي.أ

10.00-11.30 
 تشريح الجهاز التنفسي

 د.جنان
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 صوتيات
 أ.عورة 

 
10.00-11.30 

 علم النفس النمو
 د.سلطاني

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 منهجية
 د.شوشان 

 
10.00-11.30 ///// 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 القياس النفسي
 عيواجأ.

10.00-11.30 

 اللسانيات
  عواشرية.أ.د

 

12.00-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 
   الثالثة علم النفس العياديالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت قياسالم األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 اضطرابات السلوك
 مخلوف د/ 

 
10.00-11.30 

الحسية اضطرابات 
 الحركية
 أ.صالح

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

علم النفس العيادي 
 ودراسة الحالة

 أ/ شرقي
10.00-11.30 

 اختبارات الشخصية
 أ/مرزوقي

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 اضطرابات الشخصية
 د.بوعون 

 
10.00-11.30 

 سيكوسوماتيك
 د. عليوة

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 الحكم الراشد
 بلعىأ.

10.00-11.30 

المرضي  علم النفس
 للطفل

 كربالد/

12.00-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

   درسيالثالثة علم النفس الم السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 تحليل البيانات
 د.شنة

10.00-11.30 
 المرضي للطفل والمراهق 

 أ.سرار
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 اضطرابات التكيف
 بشقة سماح.د

10.00-11.30 
 االضطرابات المعرفية

 أ.رحموني

12.00-13.30 

 ثاءالثال
19/02/2019 

 سيكولوجية الموهوب
 سلطاني.د

10.00-11.30 
 صعوبات التعلم

 د/فلوسي

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 االضطرابات السلوكية
 بن لمباركد/

10.00-11.30 

 الحكم الراشد
 أ. بالح

12.00-13.30 

 االختبارات والمقاييس    
 د.يوسفي

   15.30-14.00 

 
 
 
 
 
    

 دارة اإل  



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 الثالثة توجيه وإرشادالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 تكنولوجيا التربية
 بشقة ع.د

10.00-11.30 

اإلرشاد والصحة 
 النفسية

 طيبةد/
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 تشريع مدرسي
  هاليلي.د

 
10.00-11.30 

 بناء البرامج اإلرشادية
 يوسفي.  .دأ

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 مبادئ ونظريات االرشاد
 أ.مدور

 
10.00-11.30 

سيكولوجية ذوي 
 الحاجات الخاصة

 سلطاني.د

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 منهجية وتقنيات البحث 
  بعزيد.

 
10.00-11.30 

 الحكم الراشد
 حأ.بال

12.00-13.30 

 
 
    

 اإلدارة   

 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 

  تربية خاصةالثالثة سنة ال لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 تكنولوجيا التربية

 د.بشقة ع
10.00-11.30 

 علم النفس المرضي
  د.مرازقة وليدة

 
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 تشريع مدرسي

 د.هاليلي 
  

10.00-11.30 

ز اضطرابات الجها
 العصبي

 د/جار هللا 

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 تربية خاصة
 أ.مدور

10.00-11.30 
 التعليم المكيف

 د . حواس

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 منهجية وتقنيات البحث

 د.بعزي 
 

10.00-11.30 
 الحكم الراشد

 أ.بالح

12.00-13.30 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 اإلدارة   
 

  الثالثة تنظيم وعمل السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات                                     
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 تسيير المؤسسة
 أ.د/حروش 

 
10.00-11.30 

 تحليل العمل
 د/عواشرية أ.

 
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

الحكم الراشد وأخالقيات 
 المهنة
 أ.بالح 

 

10.00-11.30 

 منهجية 

 
 أ شايب

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 السلوك التنظيمي
 أ.غضبان 

 
10.00-11.30 

 تسيير الموارد البشرية 
 أ/ كريبع

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 1االرغنوميا 
 أ/بوحوفاني 

 
10.00-11.30 

الوقاية واألمن 
 الصناعي

 د/بوحوفاني

12.00-13.30 

 
 
    
 

 اإلدارة   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 

  لثة أرطفونياالثاالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 صعوبات التعلم
 لعلىبأ.

10.00-11.30 
 الحبسة
 د/عطال

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 اضطرابات اللغة الشفوية
 أ/عورة

10.00-11.30 
 أساليب الفحص

 بلخيري/د

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 اضطرابات الصوت
 د/زغيش

10.00-11.30 
 اإلعاقة السمعية

 عيواجأ/

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 حكم الراشدال
 ىللعأ/ب

10.00-11.30 
 االضطرابات النمائية

 أ/ صالح

12.00-13.30 

 
 
 
   

 اإلدارة   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 
 

 عيادي  1ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 إحصاء وتحليل المعطيات
  أ/ عكسة

 
10.00-11.30 

األطر النظرية المفسرة 
 لالضطرابات  

  د/بوعون

 

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 المرضي للطفل والمراهق
 د/مزوزأ.

  
10.00-11.30 

سيكولوجية األشخاص 
 في وضعية إعاقة

 د/ شينار

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 العالجات النفسية
  د/عدوانأ.

 
10.00-11.30 

المرضي للراشد 
 لمسنوا

  د/ سعيدي

 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 علم النفس االيجابي 
  د/بن فليسأ.

 
10.00-11.30 

 إختبارات ومقاييس 
 د/يوسفيأ.

12.00-13.30 

 
 
 
 
   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 اإلدارة   
 

 علم نفس االنحراف والجريمة  1ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 
 وقيتالت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 أساليب ومنهجية البحث
 المعطيات

 سرار /د
10.00-11.30 

 الخبرة النفسية
 د/ سرار

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 علم النفس الجنائي
  د/ شينار

 
10.00-11.30 

الشخصية المضادة 
 للمجتمع
 د/ كربال

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 م الضحاياعل
 مازوزد/أ.

10.00-11.30 
 علم النفس القضائي

 د/عدوانأ.

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 علم العقاب
  أمزياند/ أ.

 
10.00-11.30 /// 

12.00-13.30 

 
 
 

 اإلدارة   



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 
 علنف الصحة  1ماستر  السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت مقياسال

 االحد
17/02/2019 

 علم النفس المناعي
 د/أحمان

10.00-11.30 

علم النفس العصبي 
 الغدي

 د/أحمان
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 االتصال في المجال الصحي
 مرازقة وليدةد/

10.00-11.30 
 النماذج األساسية

 عليوةد/

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 بيولوجيعلم النفس ال
 د/عدوانأ.

10.00-11.30 

علم األوبئة السلوكي 
 العصبي
 ع د/بشقة

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 خطوات إنجاز البحث
 بن كمشي.أ

10.00-11.30 
 قياس الصحة

 د/بن فليسأ.

12.00-13.30 

 
 
 
   

 اإلدارة   
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 علنف مدرسي  1ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس ألسبوع األولا

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 الدمج المدرسي
 أ/هامل

10.00-11.30 
 خ إنجاز البحث

 أ/هامل
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 التخلي عن الدراسة

 د. بشقة س
10.00-11.30 

 االتصال البيداغوجي
 أ/سلطاني

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 بات نمائيةصعو
 صوالحيأ/

10.00-11.30 
 المقابلة العيادية

 د/شينار

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 العنف المدرسي
 .هاليليد

10.00-11.30 
 علم النفس البيئي

 د/يوسفي

12.00-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   
 
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 تنظيم وعمل  1ماستر  السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 منهجية البحث
 بوقصة /.د.أ

10.00-11.30 
 علم النفس االجتماعي

 قاشيأ/
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 علم النفس االقتصادي
 غضبانأ/

10.00-11.30 
 األرغونوميا
 أ/بوحوفاني

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 قانون عالقات العمل
 دغو/أ

10.00-11.30 
 تسيير الموارد البشرية

 لونيسيد/

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 تحليل العمل
  بن سالمأ/

 
10.00-11.30 

 التوجيه المهني
 د.هاليلي

12.00-13.30 

    
 اإلدارة   

  



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 

 مرورعلم النفس ال  1ماسترالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

  وتحليل البياناتإحصاء 
 أ. فالق

10.00-11.30 

 علم الحوادث
 أ.د/رحال

 
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 أرغونوميا 
 أ/ بن كمشي

10.00-11.30 
 علم النفس االجتماعي

 د/شرفة

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 قانون المرور
  أ/طويل

 
10.00-11.30 

 منهجية البحث
 أ.د/بن علي

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 علم نفس المرور
 أ/ بهلول

10.00-11.30 /// 

12.00-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   
 
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 توجيه وإرشاد  1امتحانات السداسي األول للسنة ماستر 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت لمقياسا

 االحد
17/02/2019 

المعالجة االحصائية 

 للبيانات التربوية 
 د.شنة

10.00-11.30 

المعلوماتية المعلوماتية 
 والتعليم عن بعد

 د/ ختاش
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 هندسة التكوين
 د.مدور

10.00-11.30 

التكفل بذوي صعوبات 
 التعلم

 د / بن علي

12.00-13.30 

 ثالثاءال
19/02/2019 

 التوجيه واالرشاد المدرسي 
 فلوسيد.

10.00-11.30 
 تحليل العملية التعليمية

 د . براجل

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 منهجية 
 د. بعزي

10.00-11.30 
 أساليب التوجيه

 د. سالت

12.00-13.30 

 
 
 
   

 اإلدارة   
 

 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 أرطفونيا  1استر مالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 منهجية
 حواس.د

10.00-11.30 

علم النفس اللغوي 
 العيادي
 أ.عورة 

 

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 المقابلة العيادية 
 أ.بلخيري

10.00-11.30 

اضطرابات النمو الحس 
 الحركي

  سلطانيد.

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 الصوت أمراض
 د. زغيش 

 
10.00-11.30 

 تطور النمو المعرفي
 د.عطال

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 نظريات اللغة واالتصال
 سعادنة أ.

 
10.00-11.30 

 اللغة وسيرورة التعلم
 أ. مخلوفي

12.00-13.30 

 
 
 
 
    

 اإلدارة   
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 علنف العيادي 2ماستر السنة  سداسي األوللاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 الفحص العيادي

 ساميةشينار د.

 
10.00-11.30 

االنتروبولوجيا : 
 مقاربة بين ثقافية 

 بوعون السعيدد.

 

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

منهجية البحث في علم 
 العياديالنقس 

 سعيدي عتيقةد.

 

10.00-11.30 

 علم النفس الصحة

 عليوة سميةد.

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

االسرة واالضطرابات 
 النفسية

 مزوز بركوأ.د.
10.00-11.30 

علم النفس المرضي 
 االجتماعي

 بشقة عز الديند.

 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 المقاوالتية

 رضواني فيصلأ.

 
10.00-11.30 

 

 العالجات النفسية

 أ.د.عدوان يوسف

 

12.00-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   
 
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 علنف الصحة 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

التدخالت في علم نفس 
 الصحة

 مرازقة وليدة

 

10.00-11.30 

 التدخل االكلينيكي

 الكص صليحة

 
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 األمراض السيكوسوماتية

 شرفة سامية

 
10.00-11.30 

 احصاء استداللي

 ختاش محمد

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 التربية العالجية

 بن فليس خديجة

 

 

10.00-11.30 

علم النفس العالٍجي و 
التدخل لدى انطفل 

 مراهقوال

 أحمان لبنى

 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 المقاوالتية

 رضواني فيصل

 
10.00-11.30 

 المقابلة االكلينيكية

 شرفة سامية

 

12.00-13.30 

 اإلدارة     
 

 
 
 
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 علنف المدرسي 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 وقيتالت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 التربية الخاصة

 هاليلي ياسمينة

 

 

10.00-11.30 

 المرافقة المدرسية

 بشقة سماح

 
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

الفحص و الحوصلة في 
 الوسط المدرسي

 رحموني

 

10.00-11.30 
 سيكولوحية الصحة

 بن لمبارك

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 اإلرشاد النفسي

 بن فليس خديجة

 
10.00-11.30 

 البيداغوجية الفارقية

 طيبة عبد السالم

 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 المقاوالتية

 رضواني فيصل

 
10.00-11.30 

 إحصاء معمق

 شايب محمد الصالح

 

12.00-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 تنظيم وعمل 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

هندسة التكوين وتصميم 
 البرامج التدريبية

 عباسي سمير

 

10.00-11.30 

 القيادة التنظيمية

 قاشي محمد

 
12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 ملتقيات منهجية

 بوقصة عمر

 
10.00-11.30 

 لإدارة الجودة في ميدان العم

 تومي سامية

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

تسيير المسارات المهنية 
 وتطوير الكفاءات

 بن سالم عمر

 

10.00-11.30 

إدارة األخطار النفسية 
 اإلجتماعية في العمل

 قاشي محمد

 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 المقاوالتية

 رضواني فيصل

 
10.00-11.30 

ئية في تطبيق البرامج اإلحصا
 الحاسوب

 عباسي سمير

 

12.00-13.30 

 
 
 
 
    

 اإلدارة   
 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 توجيه وإرشاد 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 إرشاد الموهوبين
 حواس خضرة

 
10.00-11.30 

اإلرشاد ومشكالت الطفولة 
 قةوالمراه

 بعزي سمية

 

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 اإلرشاد األسري

 بن علي راجية

 
10.00-11.30 

 قضايا تربوية راهنة 

 فرحاتي العربي

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

 البحث التوثيقي

 شنة زكية

 
10.00-11.30 

بناء وتكييف االختبارات والروائز 
 النفسية التربوية

 حواس خضرة

 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 المقاوالتية

 رضواني فيصل

 
10.00-11.30 

متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل 
 العولمة

 براجل علي

 

12.00-13.30 

 
 
 
 
  

 اإلدارة   

 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 أرطفونيا 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 حداال
17/02/2019 

منهجية إعداد مذكرة 
 التخرج

 عطال يمينة

 

10.00-11.30 

الدراسات  النقدية 
للمصادر في 

 ياناألرطوفو

 بوفولة بوخميس

 

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

صعوبات تعلم اللغة 
 المكتوبة

 زغيش وردة

 

10.00-11.30 

االرشاد والعالج 
 االسري

 صالحي حنيفة

 

12.00-13.30 

 ثالثاءال
19/02/2019 

 القياس و بتاء االختبارات

 عيواج صونيا

 
10.00-11.30 

 -إعادة التأهيل النفس
 عصبي للغة

 بلخيري وفاء

 

12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 المقاوالتية

 رضواني فيصل

 
10.00-11.30 

إعادة التأهيل المعرفي 
 للتواصل

 بوفولة بوخميس

 

12.00-13.30 

 
 
    

 ة اإلدار  

 



                                                                    ربية واألرطفونياعلم النفس وعلوم التقسم لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                     ك                                                     1- جامعة  باتنة
م2019/   2018السنة الجامعية :        

 علم نفس االنحراف والجريمة 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 االحد
17/02/2019 

 منهجية إعداد المذكرة

 بوفولة بوخميس

 
10.00-11.30 

العالج المعرفي 
السلوكي الضطرابات 

 السلوك

 شرقي سميرة

 

12.00-13.30 

 االثنين
18/02/2019 

 تربص 
 مزوز بركو

 
10.00-11.30 

االضطرابات السلوكية 
 (1عند الجانحين)

 سرار عائشة

 

12.00-13.30 

 الثالثاء
19/02/2019 

القانون الجنائي وقانون 
 األحداث 

 مزوز بركو

 

10.00-11.30 

 الوقاية من الجنوح

 الكص صليحة

 
12.00-13.30 

 االربعاء
20/02/2019 

 تيةالمقاوال

 رضواني فيصل

 
10.00-11.30 /////// 12.00-13.30 

   
 االدارة


