
 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 النفس علم للسنة الثانية  األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / /// / / /  
 األحد

19 /01/2020 

 علم النفس المعرفي
د. بن لمبارك 

 سومية

10:30-12:00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 القياس النفسي
 جبالي نورالدينأ.د 

10:30-12:00 
 االثنين 

20 /01/2020 

 منهجية
 مدرق نارو عمارأ. 

10:30-12:00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 نظريات الشخصية
 بوعون السعيدد. 

10:30-12:00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/// / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

/// / / /  
 األربعاء 

22 /01/2020 

 نظريات التعلم
 ي فتيحة يحأ. 

10:30-12:00  

 الخميس
16 /01/2020 

 النموعلم النفس 
 حنيفةصالحي أ.د 

10:30-12:00  
 الخميس

23 /01/2020 

علم النفس 
 الفيزيولوجي

 شرفة ساميةأ. 

10:30-12:00  

 
 اإلدارة  

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 للسنة الثانية علوم التربية  األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / /// / / /  
 األحد

19 /01/2020 

مذاهب ونظريات 
 تربوية معاصرة

 د. طيبة عبد السالم

10:30-12:00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 علم النفس النمو
 د. بروال مختار

10:30-12:00 
 االثنين 

20 /01/2020 

 ابستمولوجيا التربية
 عواشرية السعيدأ.د 

10:30-12:00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

/// / / /  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/// / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 تقنيات البحث
 شنة زكيةد. 

10:30-12:00  
 األربعاء 

22 /01/2020 

 علم النفس التربوي
 بشقة سماحد. 

10:30-12:00  

 الخميس
16 /01/2020 

القياس التربوي و بناء 
 1االختبارات المدرسية

 شوشان عمارد. 

:3010-12:00  
 الخميس

23 /01/2020 

طرق واستراتيجيات 
 التدريس الحديثة

 ختاش محمد د. 

10:30-12:00  

 
 اإلدارة    

 

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 فونيا وأرطللسنة الثانية   األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / /// / / /  
 األحد

19 /01/2020 

 صوتياتال علم
العايب عماد أ. 

 حسني

10:30-12:00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 القياس النفسي
 جبالي نورالدينأ.د 

10:30-12:00 
 االثنين 

20 /01/2020 

 منهجية
 مدرق نارو عمارأ. 

10:30-12:00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

/// ///  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/// / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 اللسانيات
 عواشرية السعيدأ.د 

10:30-2:001  
 األربعاء 

22 /01/2020 

 ةوفيزيولوجيتشريح 
 الجهاز العصبي

 بلخيري وفاءد. 

10:30-12:00  

 الخميس
16 /01/2020 

 تشريح الجهاز التنفسي
 عورة لينةأ. 

10:30-12:00  
 الخميس

23 /01/2020 

 علم النفس النمو
 سلطاني لويزةد. 

10:30-12:00  

 
 اإلدارة    

 

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 الثالثة علم النفس العياديللسنة   األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس ول األ  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

اضطرابات الشخصية  
 عند الراشد

 بوعون السعيدد. 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 اضطرابات السلوك
 شينار سامية د. 

12.30-14.00 
 االثنين 

20 /01/2020 
 اختبارات الشخصية 

 مرزوقي حورية أ. 
2.301-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

علم النفس العيادي  
 ودراسة الحالة

 شرقي سميرة أ. 
12.30-14.00  

 الثالثاء
21 /01/2020 

/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 المهنة  وأخالقيات الحوكمة  
 تومي سامية أ. 

12.30-14.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 
 سيكوسوماتيك 

 يحي فتيحة أ. 
12.30-.0014  

 الخميس
16 /01/2020 

علم النفس المرضي للطفل  
 والمراهق 

 بخوش سعاد أ. 
12.30-14.00  

 الخميس
23 /01/2020 

االضطرابات الحسية  
 الحركية واألدائية 

 صالح يمينة أ. 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    

 

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 الثالثة علم النفس المدرسي للسنة   األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس ني ع الثااألسبو

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 
 االضطرابات المعرفية 

 رحموني عبلة أ. 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

إضطرابات التكيف  
 المدرسي 

 بشقة سماح د. 
12.30-14.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

علم النفس المرضي  
 المراهق للطفل و

 بن عبيد سعاد أ. 
12.30-14.00  

 اءالثالث
14 /01/2020 

 صعوبات التعلم 

 فلوسي سمية 
12.30-14.00  

 الثالثاء
21 /01/2020 

االضطرابات السلوكية  
 االنفعالية 

 عليوة سمية د. 
10:30-12:00  

 األربعاء 
15 /01/2020 

االختبارات والمقاييس في  
 المدرسي علم النفس 

 شنة زكية د. 
12.30-14.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

الحوكمة و أخالقيات  
 المهنة 

 بالح ياسين أ. 
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 تحليل البيانات 
 يوسفي حدة أ.د 

12.30-14.00  
 الخميس

23 /01/2020 
 سيكولوجية الموهوب 

 سلطاني لويزة د. 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    

 

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 الثالثة توجيه وإرشادللسنة   األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 
 التشريع المدرسي 

 هاليلي ياسمينة أ.د 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

سيكولوجية ذوي الحاجات  
 الخاصة

 سلطاني لويزة د. 
12.30-14.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

مبادئ ونظريات  
 االرشاد والتوجيه 

 مدور ليلى أ. 
12.30-14.00  

 اءالثالث
14 /01/2020 

 تكنولوجيا التربية 
 شوشان عمار د. 

12.30-14.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 االرشاد والصحة النفسية 
 عبد السالمطيبة د. 

12.30-14.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 

الحوكمة و أخالقيات  
 المهنة 

 الح ياسين بأ. 
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 وتقنيات البحث منهجية 
 بعزي سمية د. 

12.30-14.00  
 الخميس

23 /01/2020 
 بناء البرامج االرشادية 

 حواس خضرة د. 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    

 
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 تربية خاصة امتحانات السداسي األول للسنة الثالثة 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 
 التشريع المدرسي 

 هاليلي ياسمينة أ.د 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 التربية الخاصة 
 تومي سامية أ. 

12.30-14.00 
 االثنين 

20 /01/2020 

علم النفس المرضي  
 للطفل والمراهق 

 بن عبيد سعاد أ. 
12.30-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 تكنولوجيا التربية 
 شوشان عمار د. 

12.30-14.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 التعليم المكيف 

 بعزي سمية د. 
12.30-14.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

الحوكمة و أخالقيات  
 المهنة 

 بالح ياسين أ. 
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 منهجية وتقنيات البحث 
 بعزي سمية د. 

12.30-14.00  
 الخميس

23 /01/2020 

اضطرابات الجهاز  
 العصبي

 جار هللا دنياد. 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    

 

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 الثالثة تنظيم وعملللسنة   األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 
 منهجية البحث 

 اشي محمد قد.  
8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 الوقاية و االمن في العمل 
 بوحوفاني طارق د. 

8.30- 10.00 
 االثنين 

20 /01/2020 
 1األرغونوميا 

 بوحوفاني طارق د. 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

  تسيير المؤسسة 
 روش رابح ح د. 

8.30- 10.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 اء األربع
15 /01/2020 

 المهنة  وأخالقيات الحوكمة  
 تومي سامية أ. 

8.30- 10.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 

تسيير الموارد البشرية  
1 

 مخلوف سعاد د.  
8.30- 10.00  

 الخميس
16 /01/2020 

  ودراسة تحليل العمل  
 المراكز 

 عواشرية السعيد أ.د 
8.30- 10.00  

 الخميس
23 /01/2020 

 السلوك التنظيمي 
 غضبان رحيمة د. 

8.30- 10.00  

 
 

 اإلدارة    
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 فونيا ولثة أرطللسنة الثا األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 
  الحـبـســة وأساليب

 عطال يمينة د. التكفل  
8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

اإلعاقة السمعية وأساليب  
 التكفل

 عيواج صونيا د. 
8.30- 10.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

 صعوبات التعلم 
 طواوزة عبد الصمد أ. 

8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

أساليب الفحص 
 يص والتشخ

 عورة لينة أ. 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
21 /01/2020 

/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 المهنة  وأخالقيات الحوكمة  
 تومي سامية أ. 

8.30- 10.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 

اضطرابات الصوت  
 وإعادة التأهيل 

 العايب عماد حسني أ. 
8.30- 10.00  

 الخميس
16 /01/2020 

اضطرابات اللغة الشفوية  
 يب التكفل وأسال

 بلخيري وفاء د. 
8.30- 10.00  

 الخميس
23 /01/2020 

االظطرابات النمائية  
 الشاملة

 زغيش وردة د.  
8.30- 10.00  

 
 ارة  اإلد  

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 عياديال علم النفس ماستر أولى للسنة   األولامتحانات السداسي 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

إحصاء وتحليل  
 المعطيات

 سليمان هللا جار د. 
10:30-12:00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 اإليجابي علم النفس 
 جار هللا سليماند. 

10:30-12:00 
 االثنين 

20 /01/2020 
 1العالجات النفسية  

 كربال مختار د. 
10:30-12:00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

علم النفس المرضي للطفل  
 والمراهق 

 مزوز بركو أ.د 
10:30-12:00  

 الثالثاء
21 /01/2020 

/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

سيكولوجية األشخاص في  
 وضعية اإلعاقة 

 شينار سامية د. 
10:30-12:00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

األطر النظرية المفسرة  
 لالضطرابات

 بوعون السعيدد. 
10:30-12:00  

 الخميس
16 /01/2020 

علم النفس المرضي للراشد  
 والمسن

 سعيدي عتيقة د. 
10:30-12:00  

 الخميس
23 /01/2020 

االختبارات والمقاييس  
 النفسية  

 مرزوقي حورية أ. 
10:30-2:001  

 
 اإلدارة    

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 علم نفس االنحراف والجريمة ماستر أولى امتحانات السداسي األول للسنة  

 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 
 1علم النفس القضائي 

 عدوان يوسف أ.د 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 1علم النفس الجنائي  
 شينار سامية د. 

12.30-14.00 
 االثنين 

20 /01/2020 

ومنهجية البحث  أساليب 
 في االنحراف والجريمة 

 سرار عائشة د. 
12.30-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

/ / / / / /  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 علم العقاب ..
 أمزيان الوناس أ.د 

12.30-14.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 
 1الخبرة النفسية  

 سرار عائشة د. 
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

الشخصية المضادة  
  للمجتمع 

 بوقصة عمر د .أ
12.30-14.00  

 الخميس
23 /01/2020 

 علم الضحايا
 مزوز بركو أ.د 

/ / /  

 
 اإلدارة    

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 الصحة أولى ماستر علم نفس  امتحانات السداسي األول للسنة  

 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

المناعي  علم النفس 
 العصبي

 أحمان لبنى أ.د 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 علن العصبي الغدي
 أحمان لبنى أ.د 

12.30-14.00 
 االثنين 

20 /01/2020 

االتصال في المجال  
 الصحي

 دة مرازقة وليد.  
12.30-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 خطوات انجاز البحث 
 مرازقة وليدة د.  

12.30-14.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 قياس الصحة 
 يحي فتيحة أ. 

12.30-14.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 

النماذج األساسية في  
 علم نفس الصحة 

 عليوة سمية د. 
3012.-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 علم األوبئة السلوكي 
 بشقة عز الديند. 

12.30-14.00  
 الخميس

23 /01/2020 
 علم النفس البيولوجي 

 عدوان يوسف أ.د 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 مدرسي أولى ماستر علم نفس امتحانات السداسي األول للسنة  

 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 قيت توال المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

التخلي عن المدرسة  
 وعدم التأهيل 

 بشقة سماح د. 
10:30-12:00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 صعوبات التعلم النمائية 
 بن فليس خديجة أ.د 

10:30-12:00 
 االثنين 

20 /01/2020 

  البيئي فيعلم النفس 
 الوسط المدرسي 

 رحموني عبلة د.  
10:30-12:00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 العنف المدرسي 
 هاليلي ياسمينة  أ.د

10:30-12:00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 خطوات انجاز البحث 
 يوسفي حدة أ.د 

10:30-12:00  
 األربعاء 

22 /01/2020 
 االتصال البيداغوجي 

 مدور ليلى أ. 
10:30-12:00  

 الخميس
16 /01/2020 

 الدمج المدرسي 
 سلطاني لويزة د. 

3010:-12:00  
 الخميس

23 /01/2020 
 المقابلة العيادية 

 بن لمبارك سومية د. 
10:30-12:00  

 
 اإلدارة    



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 
 

 تنظيم وعملأولى ماستر علم نفس امتحانات السداسي األول للسنة  

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

التوجيه المهني وبناء  
 المشروع 

 هاليلي ياسمينة أ.د 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 تسيير الموارد البشرية  
 مخلوف سعاد د.  

12.30-14.00 
 االثنين 

20 /01/2020 
 قانون و عالقات العمل 

 سويسي دحمان أ. 
12.30-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

1منهجية و تقنيات البحث

  
 وقصة عمر ب أ.د 

12.30-14.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

علم النفس االجتماعي  
 للمنظمات 

 محمد  قاشي د.  
12.30-14.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

تحليل العمل ودراسة  
 المناصب

 عواشرية السعيد أ.د 
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 االقتصاديعلم النفس 
 غضبان رحيمة أ. 

012.3-14.00  
 الخميس

23 /01/2020 
 األرقنوميا التصمييمة 

 بوحوفاني طارق د. 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 علم النفس المرور أولى ماستر امتحانات السداسي األول للسنة  

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / /// ///  
 األحد 

19/01 /2020 

علم النفس 
 االجتماعي

 شرفة ساميةأ. 

12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 علم النفس المرور
 صالحي حنيفةأ.د 

12.30-14.00 
 

 االثنين
20/01 /2020 

 ارغونوميا
 مخلوف صليحةد. 

12.30-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 منهجية البحث 
 بعزي سميةد. 

12.30-14.00  
 الثالثاء

21/01 /2020 
/// / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 قانون المرور
 يل عادلطوأ. 

12.30-14.00  
 األربعاء

22/01 /2020 
 علم الحوادث

 بن سماعيل سميةأ. 
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

احصاء و تحليل 
 البيانات

 سماتي معتز باهللأ. 
12.30-14.00  

 الخميس
23/01 /2020 

/// / / /  

 
 اإلدارة    

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 توجيه وإرشاد استر أولى مامتحانات السداسي األول للسنة  

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

أساليب التوجيه  
 واإلرشاد التربوي 

 الت سليمة سد. 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

تحليل العملية التعليمية  
 التعلمية 

 براجل علي أ.د 
12.30-14.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

المعلوماتية والتعلم عن  
 بعد

 شوشان عمار د. 
12.30-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

منهجية البحث في اإلرشاد  
 والتوجيه 

 بعزي سمية د. 
12.30-14.00  

 الثالثاء
21 /01/2020 

/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 توجيه واإلرشاد المدرسي 
 فلوسي سمية د.  

12.30-14.00  
 بعاء األر

22 /01/2020 
 هندسة التكوين 

 مدور ليلى د.  
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

التكفل بذوي صعوبات  
 التعلم

 بن علي راجية أ.د 
12.30-14.00  

 الخميس
23 /01/2020 

المعالجة اإلحصائية  
 1للبيانات التربوية  

 شنة زكية د. 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 
 والتواصل  ةأمراض اللغتر أولى ماسامتحانات السداسي األول للسنة  

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

النمو المعرفي عند  
 الطفل

 عطال يمينة د. 
12.30-14.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

منهجية البحث في  
 الدراسات اللغوية 

 هروال منير أ. 
12.30-14.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

 النمو الحسي الحركي 
 عطال يمينة د. 

12.30-14.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

   والتقييم المقابلة العيادية 
 بلخيري وفاء د. 

12.30-14.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 علم النفس اللغوي العيادي
 عورة لينة أ. 

12.30-14.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 
  أمراض الصوت 

 غيش وردة زد.  
12.30-14.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 التصال وانظريات اللغة 
 سعادنة سكينة أ. 

12.30-14.00  
 الخميس

23 /01/2020 

اللغة و سيرورات  
 التعلم

 بلخيري وفاء د. 
12.30-14.00  

 
 اإلدارة    

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 العياديعلم النفس ثانية ماستر امتحانات السداسي األول للسنة 

 التوقيت  المقياس ول األ  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

االنتروبولوجيا : مقاربة 
بين ثقافية لالضطرابات 

 النفسية

 د. بوعون السعيد

8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 علم النفس المرضي االجتماعي

 د. بشقة عزالدين 
8.30- 10.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

 العالجات النفسية 
 د. بن لمبارك سمية 

8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 الفحص العيادي

 د. شينار سامية 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
21 /01/2020 

/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

منهجية البحث في علم النقس 
 العيادي

 د. سعيدي عتيقة  
8.30- 10.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

ضطرابات االسرة واال
 النفسية

 أ.د مزوز بركو 
8.30- 10.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 المقاوالتية 

 أ. كريبع سلمى 
8.30- 10.00  

 الخميس
23 /01/2020 

 علم النفس الصحة 
 د. عليوة سمية 

8.30- 10.00  

 
 اإلدارة    

 
 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 الصحةماستر علم النفس  ثانيةامتحانات السداسي األول للسنة 

 لتوقيت ا المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

التدخالت في علم نفس  
 الصحة

 مرازقة وليدة د.  
8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

علم النفس العالٍجي  
طفل  للدى ا والتدخل

 والراشد
 أحمان لبنى أ.د 

8.30- 10.00 
 االثنين 

20 /01/2020 

األمراض  
 السيكوسوماتية 

 رفة سامية شأ. 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 التدخل االكلينيكي 
 بن عبيد سعاد أ. 

8.30- 10.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 التربية العالجية 
 بن فليس خديجة أ.د 

8.30- 10.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 
 احصاء استداللي 

 ختاش محمد د. 
8.30- 0.001  

 الخميس
16 /01/2020 

 المقاوالتية 

 أ. كريبع سلمى 
8.30- 10.00  

 الخميس
23 /01/2020 

 المقابلة االكلينيكية 
 شرفة سامية أ. 

8.30- 10.00  

 اإلدارة    
 

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 المدرسيعلم النفس ثانية ماستر امتحانات السداسي األول للسنة 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 
 البيداغوجية الفارقية 

 طيبة عبد السالمد. 
8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 اصة التربية الخ
 هاليلي ياسمينة أ.د 

8.30- 10.00 
 االثنين 

20 /01/2020 
 إحصاء معمق 

 ختاش محمد د. 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 سيكولوحية الصحة 
 بن لمبارك سومية د. 

8.30- 10.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

في    والحوصلةالفحص 
 الوسط المدرسي 

 رحموني عبلة أ. 
8.30- 10.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

 المرافقة المدرسية 
 هامل وهيبة د. 

8.30- 10.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 المقاوالتية 

 أ. كريبع سلمى 
8.30- 10.00  

 الخميس
23 /01/2020 

 اإلرشاد النفسي 
 بن فليس خديجة أ.د 

8.30- 10.00  

 
 

 اإلدارة    



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 تنظيم وعملماستر علم النفس  ثانيةامتحانات السداسي األول للسنة 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

تسيير المسارات  
المهنية وتطوير  

 الكفاءات
 غضبان رحيمة أ. 

8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

إدارة األخطار النفسية  
 اإلجتماعية في العمل 

 قاشي محمد د.  
8.30- 10.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

هندسة التكوين  
وتصميم البرامج  

 التدريبية 
 سويسي دحمان أ. 

8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

  ملتقيات منهجية 
 وقصة عمر أ.د ب 

8.30- 10.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 إدارة التغيير التنظيمي 
 ي سامية توم أ. 

8.30- 10.00  
 األربعاء 

22 /01/2020 
  القيادة التنظيمية 

 مخلوف سعاد د.  
8.30- 10.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 المقاوالتية 

 أ. كريبع سلمى 
8.30- 10.00  

 الخميس
23 /01/2020 

تطبيق البرامج  
اإلحصائية في  

 لحاسوبا
 عباسي سمير أ. 

8.30- 10.00  

 
 اإلدارة    

 



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 توجيه وإرشاد ماستر  ثانيةامتحانات السداسي األول للسنة 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

اإلرشاد ومشكالت  
 الطفولة والمراهقة 

 بعزي سمية د. 
8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 اإلرشاد األسري 
 ة بن علي راجي أ.د 

8.30- 10.00 
 االثنين 

20 /01/2020 
 إرشاد الموهوبين 

 حواس خضرة د. 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 قضايا تربوية راهنة  
 عدواني حنانأ. 

8.30- 10.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

بناء وتكييف االختبارات  
 والروائز النفسية التربوية 

 شنة زكية د. 
8.30- 10.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

متطلبات التوجيه  
واإلرشاد في ظل  

 العولمة 
 براجل علي أ.د 

8.30- 10.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 مقاوالتية ال
 كريبع سلمى أ. 

8.30- 10.00  
 الخميس

23 /01/2020 
 البحث التوثيقي 

 سالت سليمة د. 
8.30- 10.00  

 
 اإلدارة    



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 

 أمراض اللغة والتواصل ماستر  ثانيةامتحانات السداسي األول للسنة 

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

صعوبات تعلم اللغة 
 المكتوبة

 د.زغيش وردة 
8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

عصبي  -إعادة التأهيل النفس
 للغة

بلخيري وفاء د.   
8.30- 10.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

للمصادر  الدراسات النقدية
 في األرطوفوتيا

 أ.د بوفولة بوخميس 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 االختبارات وبناءالقياس 

 د. عيواج صونيا 
8.30- 10.00  

 الثالثاء
21 /01/2020 

/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

 االرشاد والعالج االسري

 أ.د صالحي حنيفة 
8.30- 10.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

منهجية إعداد مذكرة 
 التخرج

 د. عطال يمينة 
8.30- 10.00  

 الخميس
16 /01/2020 

 المقاوالتية

 أ. كريبع سلمى 
8.30- 10.00  

 الخميس
23 /01/2020 

إعادة التأهيل المعرفي 
 للتواصل

 أ.د بوفولة بوخميس 
8.30- 10.00  

 
 اإلدارة    



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 

 نفس االنحراف والجريمة  ماستر علم ثانية امتحانات السداسي األول للسنة

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

المعرفي  العالج 
السلوكي الضطرابات  

  السلوك
 كربال مختار . د

8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

القانون الجنائي وقانون  
 األحداث

 مزوز بركو أ.د 
8.30- 10.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

 الوقاية من الجنوح 
 عطية دليلة د. 

8.30- 10.00  

 الثالثاء
14 /01/2020 

 منهجية إعداد المذكرة 
 بوفولة بوخميس أ.د 

8.30- 10.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
/ / / / / /  

 األربعاء 
15 /01/2020 

االضطرابات السلوكية عند  
 ( 1الجانحين)

 سرار عائشة د. 
8.30- 10.00  

 األربعاء 
22 /01/2020 

/ / / / / /  

 الخميس
16 /01/2020 

تربص )التكفل النفسي  
بالمنحرفين ، الجانحين  

 والمجرمين( 
 فريدة بولسنان  د. 

8.30- 10.00  
 الخميس

23 /01/2020 
/ / / / / /  

 
 دارةاإل



 علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا قسم ة واالجتماعية                      كلية العلوم اإلنساني                                        1-  جامعة باتنة
2020/  2019السنة الجامعية :   

 

 المرور ماستر علم نفس   ثانية امتحانات السداسي األول للسنة

 التوقيت  المقياس األول  األسبوع

 

 التوقيت  المقياس األسبوع الثاني 

/ / / / / / / / /  
 األحد

19 /01/2020 

ادوات وتقنيات البحث  

 في علم النفس
 فريدة بولسنان  د. 

8.30- 10.00  

 االثنين 
13 /01/2020 

 السالمة المرورية 
رحال غربي محمد  أ.د 

 الهادي
8.30- 10.00 

 االثنين 
20 /01/2020 

/ / / / / /  

 الثالثاء
14 /01/2020 

االتصال االنساني والحمالت 

 التحسيسية 

رحال غربي محمد  أ.د 
 الهادي

8.30- 10.00  
 الثالثاء

21 /01/2020 
10.00 -8.30 سائقالتقييم وقدرات ال  

 األربعاء 
15 /01/2020 

/ / / / / /  
 األربعاء 

22 /01/2020 
/ / / / / /  

 الخميس
16 /01/2020 

 علم  االجنماع الحضري
 معصم فيروز أ. 

8.30- 10.00  
 الخميس

23 /01/2020 

تغيير سلوك السائق  

 المعرض للخطر
10.00 -8.30 شرفة سامية أ.   

 
 االدارة


