
                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات ـــــج االمتحانــــــبرنام

ةــــاالستدراكي  

يـــــــي الثانــــــللسداس  



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
   النفسعلم للسنة الثانٌة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 612م 

 االختباراتبناء 
 أد.بعٌب 

0011-11021  
علم النفس 
 االجتماعً
 أ.بوقستور

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 612م

 علم النفس المدرسً
 أ.عكسة

0011-11021 
 علم النفس المرضً 

 أد.بوقصة
11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 612م

 منهجٌة
 د.شوشا 

0011-11021 
 علنف النمو
 أ.شرقً

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 612م

علم النفس تنظٌم 
 وعمل
 أ.قاشً

0011-11021 
 تكنولوجٌا االتصال

 د. امٌزي
11011- 16021 

 اإلدارة   
 
 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
 للسنة الثانٌة علوم التربٌة   الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 616م 

التربٌة العالجٌة 
 والتعلٌم المكثف
 د.سلطانً

0011-11021  
تقنٌات الباث 
 التربوي أ.سالت

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 616م

التوجٌه واإلرشاد 
 التربوي
 أ.مدور

0011-11021 
 التربٌة المقارنة

 أ.مدور
11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 616م

 التربوٌةاإلدارة 
 أ.بروال

0011-11021 
 علم النفس التربوي

 د.شوشا 
11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 616م

 القٌاس التربوي
 د.شنة

0011-11021 
 تعلٌمٌة المواد
 أ.سعدو

11011- 16021 

 اإلدارة   

 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
   أرطفونٌاللسنة الثانٌة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 616م 

 علنف اللغوي
 أد.عواشرٌة

0011-11021  
تشرٌح الجهاز 

 التنفسً
 د.جنا 

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 616م

 اختبارات أرطفونٌة
 أ.عورة

0011-11021 
 فنولوجٌا
 أ.عورة

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 616م

 منهجٌة
 د.شوشا   

 
0011-11021 

 القٌاس السمعً
 د.عطال

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 616م

تشرٌح الجهاز 
 العصبً 
 د.فراح

0011-11021 / 11011- 16021 

 اإلدارة   
 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
   الثالثة علم النفس العٌاديللسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 616م 

 المخدرات والمجتمع
 د.شٌنار

0011-11021  
 علنف الصاة
 د.عدوا 

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 616م

 عالجات سلوكٌة
 أ.كربال

0011-11021 
 أنثروبولوجٌا
 د.سعٌدي

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 616م

 التشخٌصتقنٌات 
 أ.سرار

0011-11021 
 العالج النسقً
 د.بوعو 

11011- 16021 

 
 اإلدارة   

 

 
 
 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 

   الثالثة علم النفس المدرسًللسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال
 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 616م 

 المخدرات والمجتمع
 د.شٌنار

0011-11021  
 مرافقة التالمٌذ ذوي 

 صعوبات التعلم
 د.فلوسً

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 616م

 التسرب والتخلً 
 ع  الدراسة

 أد.بعٌب 
0011-11021 

التقٌٌم والتدخل 
 النفسً والتربوي
 أد.ب  فلٌس

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 616م

تقنٌات الفاص 
 والكشف
 د/علٌوة

0011-11021 
تصمٌم البرامج 

 اإلرشادٌة
 د.ٌوسفً

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 616م

 التوجٌه المدرسً
 أ.شعبا 

0011-11021 / 11011- 16021 

 
 اإلدارة  

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
 الثالثة توجٌه وإرشادللسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 616م 

 التربٌة البٌئٌة
 أ.سالت

0011-11021  
 الفروق الفردٌة
 أد. عواشرٌة

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 616م

 صعوبات التعلم
 د.بعزي

0011-11021 
مباديء ونظرٌات 
 االرشاد والتوجٌه

 أ.مدور
11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 616م

اإلرشاد والتوجٌه فً 
 األنظمة العالمٌة

 د/طٌبة
0011-11021 

النظام التربوي فً 
 الجزائر
 د.شنة

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 616م

 مخاطر المخدرات
 أ.بالح

0011-11021 / 11011- 16021 

 
 

 اإلدارة  



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
 

   الثالثة تنظٌم وعملللسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس والتارٌخالٌوم 

 االثنٌ 
10/12/6112 

 616م 

الصاة النفسٌة 
 والعمل

 أد. بوقصة
0011-11021  

 تالٌل الفرد
 أ.هدار

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 616م

تسٌٌر الموارد 
 البشرٌة
 أ.قاشً

0011-11021 
علم النفس 
 التسوٌقً
 أ.غضبا 

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 616م

منهجٌة وتقنٌات 
 الباث

 أ.بوقستور
0011-11021 

 األرغنومٌا المعرفٌة
 د.بواوفانً

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 616م

 مخاطر المخدرات
 أ.بالح

0011-11021 / 11011- 16021 

 
 

 اإلدارة  



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
  لثة أرطفونٌاللسنة الثا الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 الثالثاء
12/12/6112 

 616م

 التكفل بالابسة
 أ.بلخٌري

0011-11021 
 دراسة الاالة
 أ.بلخٌري

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 616م

اضطرابات اللغة 
 المكتوبة
 أ/عورة

0011-11021 
 علنف العصبً
 د/زغٌش

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 616م

 مخاطر المخدرات
 أ.بالح

0011-11021 
اللغة عند ذوي 
 االاتٌاجات الخاصة

 د.عطال
11011- 16021 

 
 
 

 اإلدارة   
 
 
 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 

 عٌادي  1ماستر للسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال
 

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 111ق

 علف المعرفً
 د.أاما 

0011-11021  
 سٌكوسوماتٌك
 د.شٌنار

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 111ق

 علم الضااٌا
 أد.مزوز

0011-11021 
 علف المراهق
 د.صالاً

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 111ق

 قٌاس نفسً
 د.ٌوسفً

0011-11021 
 مبادئ وأخالقٌات

 د.بشقة
11011- 16021 

 
 
 
 

 اإلدارة   
 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 

 علنف الصاة  1ماستر للسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال
 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 116ق

 بٌولوجٌا
 أ.الهاشمً

 
0011-11021  

 علنف العصبً
 د/أاما 

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 116ق

 علم األورام النفسً
 د/عدوا 

0011-11021 
 المرضً الاٌوي
 د/عدوا  

 
11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 116ق

 التشخٌص النفسً
 أد. أمزٌا  

 
0011-11021 

 علف العالجً
 د.بوعو 

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 116ق

 مدخل الى الطب
 د.فراح

0011-11021 
 علنف الصاة
 أ.كربال

11011- 16021 

 
 

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 

 علنف مدرسً  1ماستر للسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال
 
 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 112ق

اختبارات ومقاٌٌس 
 فً صعوبات التعلم

 د.فلوسً 

 

0011-11021  
أسالٌب الكشف ع  

 التفوق
 د/سلطانً

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 112ق

تشخٌص صعوبات 
 التعلم

 أد.ب  فلٌس
0011-11021 

 التربٌة المقارنة
 أ.مدور

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 112ق

 المرافقة المدرسٌة
 د.بشقة

0011-11021 
 علف المعرفً
 أ/بلخٌري

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 112ق

 الاسً الاركًالنمو 
 د . هالٌلً

0011-11021 / 11011- 16021 

 
 

 اإلدارة  



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
 

 تنظٌم وعمل  1ماستر للسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال
 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 111ق

تقنٌات التوظٌف 
 واالختٌار
 د.قارح

0011-11021  

التكوٌ  وتسٌٌر 
 المسارات
 د.قارح 

 

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 111ق

تسٌٌر الموارد 
 البشرٌة

 د. ب  ساهل
0011-11021 

لمبادئ األساسٌة ا
 لتالٌل

 وظٌفة المسٌر
 د.غضبا 

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 111ق

 األرغنومٌا المعرفٌة 
 د. بواوفانً 

 
0011-11021 

الباث منهجٌة 
 وتقنٌاته
 أ. بوقستور

11011- 16021 

 
 
 

 اإلدارة   
 

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
 علم النفس المرور  1ماستر للسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 110ق

 علف العصبً
 أ.شرفة

 
0011-11021  

 منهجٌة
 أ.د / ب  علً

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 110ق

 علم الاوادث
 أ.هامل

0011-11021 
 ااصاء استداللً

 أ.فالق
11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 110ق

 سٌكولوجٌة السائق
 أ.بهلول

0011-11021 
 تالٌل الاركة
 أ.اروق

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 110ق

 سٌكولوجٌة الراجل
 أ.د / راال

0011-11021 / 11011- 16021 

 
 

 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 
 توجٌه وإرشاد  1ماستر للسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال

 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 112ق

اكتشاف وتوجٌه 
 وإرشاد

 أد.ب  علً راجٌة
0011-11021  

علم النفس التوجٌه 
 واالرشاد
 د.طٌبة

11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 112ق

 معاٌٌر التوجٌه
 أد.براجل

0011-11021 
استراتٌجٌات 

 اإلرشاد
 د.بعزي

11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 112ق

مباديء وسٌاسات 
 التوجٌه
 د.اواس

0011-11021 
 نظرٌات االرشاد

 د.اواس
11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 112ق

 مشكالت األتمتة
 د . خناطلة

0011-11021 
 نظرٌة الااجات
 د.هالٌلً

11011- 16021 

 
 
 

 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربٌة واألرطفونٌاقسم كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة                                                            1- جامعة  باتنة
6112/   6112السنة الجامعٌة :        

 

 

 أرطفونٌا  1ماستر للسنة  الثانًلسداسً االستدراكً ل متاا اال
 
 

 التوقٌت والقاعة المقٌاس التوقٌت  المقٌاس الٌوم والتارٌخ

 االثنٌ 
10/12/6112 

 611ق

تقنٌات الكشف 
 والتجهٌز
 د.جنا 

0011-11021  
 سٌكولوجٌة النمو

 أ.شرفة
11011- 16021 

 الثالثاء
12/12/6112 

 611ق

تقنٌات التارٌر 
 والتالٌل
 د.صالاً

0011-11021 
 علف المرضً

 د.بشقة
11011- 16021 

 األربعاء
12/12/6112 

 611ق

اضطرابات اللغة 
 الشفوٌة
 أ.عورة

0011-11021 
التطبٌق االاصائً 

 للتصمٌمات
 د.ٌوسفً

11011- 16021 

 الخمٌس
10/12/6112 

 611ق

اللغة عند ذوي 
 االاتٌاجات الخاصة

 د.عطال

 

0011-11021 
 علف المرضً

 د.بشقة
11011- 16021 

  
 اإلدارة  


