
                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

 
   النفسعلم لسنة الثانية ا األوللسداسي االستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 11.30-12.30 علنف الفيزيولوجي 09.30-10.30 نظريات الشخصية

 اإلثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 علنف المعرفي 09.30-10.30 علنف النمو والفروق

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 القياس النفسي 09.30-10.30 منهجية

 األربعاء
30/06/2021 

   09.30-10.30 نظريات التعلم

 
 
 
 
 

 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

 

   الثانية علوم التربيةلسنة ا لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 علم نفس النمو
 

10.30-09.30 
 مذاهب ونظريات

 
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 تقنيات البحث التربوي 
 علنف التربوي

 
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 استراتيجيات التدريس
 

10.30-09.30 
 القياس التربوي

 
12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 االبستملوجيا
 

10.30-09.30   

 
 
 
    

 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

 
   أرطفونياالثانية  السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 تشريح الجهاز العصبي
 

 11.30-12.30 تشريح الجهاز التنفسي 10.30-09.30

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 علم النفس النمو 09.30-10.30 اللسانيات

 الثالثاء
29/06/2021 

 09.30-10.30 منهجية
 صوتيات

 
12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

   09.30-10.30 القياس النفسي

 
 
 
    

 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

 
   النفس العياديالثالثة علم السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

علم النفس العيادي 
 ودراسة الحالة

 11.30-12.30 اضطرابات الشخصية 10.30-09.30

 اإلثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 اختبارات الشخصية 09.30-10.30 اضطرابات السلوك

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 سيكوسوماتيك 09.30-10.30 الحسية الحركيةاضطرابات 

 األربعاء
30/06/2021 

 09.30-10.30 الحكم الراشد
المرضي  علم النفس

 للطفل
12.30-11.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
   الثالثة علم النفس المدرسي السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 االضطرابات المعرفية
 

10.30-09.30 
 المرضي للطفل والمراهق 

 
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 اضطرابات التكيف
 

 11.30-12.30 االضطرابات السلوكية 10.30-09.30

 الثالثاء
29/06/2021 

 سيكولوجية الموهوب
 

10.30-09.30 
 التعلمصعوبات 
 

12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 09.30-10.30 الحكم الراشد

 تحليل البيانات
 

12.30-11.30 

 االختبارات والمقاييس    
 

   12.30-13.30 

 
 
 
    

 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 الثالثة توجيه وإرشادالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 تكنولوجيا التربية
 

10.30-09.30 

اإلرشاد والصحة 
 النفسية

 
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 تشريع مدرسي
 

10.30-09.30 
 بناء البرامج اإلرشادية

 
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 مبادئ ونظريات االرشاد
 

10.30-09.30 

سيكولوجية ذوي 
 الحاجات الخاصة

 
12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 منهجية وتقنيات البحث  09.30-10.30 الحكم الراشد

 
 
    

 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

  الثالثة تربية خاصةالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة   
 
 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 09.30-10.30 تكنولوجيا التربية
 علم النفس المرضي

 
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 تشريع مدرسي
اضطرابات الجهاز 

 العصبي
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 التعليم المكيف 09.30-10.30 تربية خاصة

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 منهجية وتقنيات البحث 09.30-10.30 الحكم الراشد



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

                                     
 الثالثة تنظيم وعمل السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 09.30-10.30 تسيير المؤسسة
 تحليل العمل

 
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 1االرغنوميا 
الوقاية واألمن 

 الصناعي
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 تسيير الموارد البشرية  09.30-10.30 السلوك التنظيمي

 األربعاء
30/06/2021 

الحكم الراشد وأخالقيات 
 المهنة

 11.30-12.30 منهجية  10.30-09.30

 
 
    
 

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

  لثة أرطفونياالثاالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 11.30-12.30 الحبسة 09.30-10.30 اضطرابات الصوت

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 أساليب الفحص 09.30-10.30 اللغة الشفويةاضطرابات 

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 اإلعاقة السمعية 09.30-10.30 صعوبات التعلم

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 االضطرابات النمائية 09.30-10.30 الحكم الراشد

 
 
   

 اإلدارة   
 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 عيادي  1ماستر السنة  األوللسداسي االستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 09.30-10.30 علم النفس االيجابي 
األطر النظرية المفسرة 

 لالضطرابات  
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 المرضي للطفل والمراهق
سيكولوجية األشخاص 

 إعاقةفي وضعية 
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 العالجات النفسية
 

10.30-09.30 
المرضي للراشد 

 والمسن
12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 إختبارات ومقاييس  09.30-10.30 إحصاء وتحليل المعطيات

 
 
 
 

 اإلدارة     
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 علم نفس االنحراف والجريمة  1ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 أساليب ومنهجية البحث
 المعطيات

 11.30-12.30 الخبرة النفسية 10.30-09.30

 األثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 علم النفس الجنائي
الشخصية المضادة 

 للمجتمع
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 علم النفس القضائي 09.30-10.30 علم الضحايا

 األربعاء
30/06/2021 

  09.30-10.30 علم العقاب

 

 
 
 

 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 علنف الصحة  1ماستر  السنة لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

علم األوبئة السلوكي 
 العصبي

 11.30-12.30 خطوات إنجاز البحث 10.30-09.30

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 النماذج األساسية 09.30-10.30 االتصال في المجال الصحي

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 علم النفس المناعي 09.30-10.30 علم النفس العصبي الغدي

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 قياس الصحة 09.30-10.30 علم النفس البيولوجي

 
 
 
   

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

 علنف مدرسي  1ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 11.30-12.30 إنجاز البحثخ  09.30-10.30 الدمج المدرسي

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 االتصال البيداغوجي 09.30-10.30 التخلي عن الدراسة

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 المقابلة العيادية 09.30-10.30 العنف المدرسي

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 علم النفس البيئي 09.30-10.30 صعوبات نمائية

 
 
 
    

 اإلدارة   
 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

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

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 11.30-12.30 علم النفس االقتصادي 09.30-10.30 منهجية البحث

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 األرغونوميا 09.30-10.30 علم النفس االجتماعي

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 تسيير الموارد البشرية 09.30-10.30 قانون عالقات العمل

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 التوجيه المهني 09.30-10.30 تحليل العمل

    
 اإلدارة   

  



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

 علم النفس المرور  1ماسترالسنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 11.30-12.30 علم الحوادث 09.30-10.30 علم النفس االجتماعي

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30  وتحليل البياناتإحصاء  09.30-10.30 أرغونوميا 

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 منهجية البحث 09.30-10.30 المرورقانون 

 األربعاء
30/06/2021 

  09.30-10.30 علم نفس المرور

 

 
 
 
    

 اإلدارة   
 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 توجيه وإرشاد  1امتحانات السداسي األول للسنة ماستر 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

المعالجة االحصائية 

 للبيانات التربوية 
10.30-09.30 

التكفل بذوي صعوبات 
 التعلم

12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

المعلوماتية المعلوماتية 
 والتعليم عن بعد

 11.30-12.30 هندسة التكوين 10.30-09.30

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 التوجيهأساليب  09.30-10.30 التوجيه واالرشاد المدرسي 

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 تحليل العملية التعليمية 09.30-10.30 منهجية 

 
 
 
   

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 أرطفونيا  1ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 09.30-10.30 واالتصالنظريات اللغة 
علم النفس اللغوي 

 العيادي
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 اللغة وسيرورة التعلم
اضطرابات النمو الحس 

 الحركي
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 تطور النمو المعرفي 09.30-10.30 الصوت أمراض

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 المقابلة العيادية  09.30-10.30 منهجية

 
 
    

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 علنف العيادي 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 09.30-10.30 يالفحص العياد
االنتروبولوجيا : 
 مقاربة بين ثقافية 

12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

منهجية البحث في علم 
 النقس العيادي

 11.30-12.30 علم النفس الصحة 10.30-09.30

 الثالثاء
29/06/2021 

االسرة واالضطرابات 
 النفسية

10.30-09.30 
علم النفس المرضي 

 االجتماعي
12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 العالجات النفسية 09.30-10.30 المقاوالتية

 
 
 
    

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 

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

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

التدخالت في علم نفس 
 الصحة

 11.30-12.30 التدخل االكلينيكي 10.30-09.30

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 احصاء استداللي 09.30-10.30 األمراض السيكوسوماتية

 الثالثاء
29/06/2021 

 09.30-10.30 التربية العالجية

علم النفس العالٍجي و 
التدخل لدى انطفل 

 والمراهق
12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 المقابلة االكلينيكية 09.30-10.30 المقاوالتية

 اإلدارة     
 

 
 
 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 علنف المدرسي 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 

 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 التربية الخاصة

 
 11.30-12.30 المرافقة المدرسية 10.30-09.30

 األثنين
28/06/2021 

في  الفحص و الحوصلة
 الوسط المدرسي

 11.30-12.30 سيكولوحية الصحة 10.30-09.30

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 البيداغوجية الفارقية 09.30-10.30 اإلرشاد النفسي

 األربعاء
30/06/2021 

 11.30-12.30 إحصاء معمق 09.30-10.30 المقاوالتية

 
 
 
    

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 تنظيم وعمل 2ماستر السنة  األول لسداسياالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع األول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

هندسة التكوين وتصميم 
 البرامج التدريبية

 11.30-12.30 القيادة التنظيمية 10.30-09.30

 األثنين
28/06/2021 

 11.30-12.30 إدارة الجودة في ميدان العمل 09.30-10.30 ملتقيات منهجية

 الثالثاء
29/06/2021 

تسيير المسارات المهنية 
 وتطوير الكفاءات

10.30-09.30 
إدارة األخطار النفسية 
 اإلجتماعية في العمل

12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 09.30-10.30 المقاوالتية
تطبيق البرامج اإلحصائية في 

 الحاسوب
12.30-11.30 

 
 
 
 
    

 اإلدارة   
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

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

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 09.30-10.30 إرشاد الموهوبين
اإلرشاد ومشكالت الطفولة 

 والمراهقة
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 اإلرشاد األسري
وتكييف االختبارات والروائز بناء 

 النفسية التربوية
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 11.30-12.30 قضايا تربوية راهنة  09.30-10.30 البحث التوثيقي

 األربعاء
30/06/2021 

 09.30-10.30 المقاوالتية
متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل 

 العولمة
12.30-11.30 

 
 
 
 
  

 اإلدارة   

 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 أرطفونيا 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 
 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

منهجية إعداد مذكرة 
 التخرج

10.30-09.30 

الدراسات  النقدية 
األرط للمصادر في 

 يانفو
12.30-11.30 

 األثنين
28/06/2021 

صعوبات تعلم اللغة 
 المكتوبة

10.30-09.30 
االرشاد والعالج 

 االسري
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

 09.30-10.30 اء االختباراتنالقياس و ب
 -إعادة التأهيل النفس

 عصبي للغة
12.30-11.30 

 األربعاء
30/06/2021 

 المقاوالتية

 
10.30-09.30 

إعادة التأهيل المعرفي 
 للتواصل

12.30-11.30 

 
 
    

 اإلدارة   

 

 
 



                                                                    علم النفس وعلوم التربية واألرطفونياقسم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                          1- جامعة  باتنة
2021/   2020السنة الجامعية :        

 
 علم نفس االنحراف والجريمة 2ماستر السنة  لسداسي األولاالستدراك لامتحانات 

 التوقيت المقياس األسبوع االول

 

 التوقيت المقياس

 األحد 
27/06/2021 

 09.30-10.30 منهجية إعداد المذكرة

العالج المعرفي 
السلوكي الضطرابات 

 السلوك
12.30-11.30 

 اإلثنين
28/06/2021 

 09.30-10.30 تربص 
االضطرابات السلوكية 

 (1عند الجانحين)
12.30-11.30 

 الثالثاء
29/06/2021 

القانون الجنائي وقانون 
 األحداث 

 11.30-12.30 الوقاية من الجنوح 10.30-09.30

 األربعاء
30/06/2021 

   09.30-10.30 المقاوالتية

   
 االدارة


