
 
   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                         

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 تسٌٌر الموارد البشرٌة:علم نفس العمل و التنظٌم                            التخصص: األولى ماستٌر                                                الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 08.30 -10.00  

 20أ - 19أ 
 

بوساحة/أ اإلحصاء  
02 10/06/2019  08.30 -10.00 بوياية/أ تسيير الموارد البشرية   
03 11/06/2019  08.30 -10.00 بولهواش/أ االتصال التنظيمي   
04 12/06/2019  08.30 -10.00 خروف/أ  االختيار المهني وتقنيات التوظيف   
05 13/06/2019  08.30 -10.00 تقييم الوظائف تسيير األجور    لعالوي/أ   
06 15/06/2019  08.30 -10.00   شريبط/أ السموك التنظيمي 
07 16/06/2019  08.30 -10.00 بوالشرش/أ 2منهجية وتقنيات البحث    
08 17/06/2019  08.30 -10.00 معرفيةاألرغونوميا ال  كربوش/أ   
09 18/06/2019  08.30 -10.00 فرنان/ أ   2 لغة انجميزية   

 رئٌس القسم



 

 يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 علم النفس التربوي:علوم التربٌة                                          التخصص:األولى ماستٌر                                                       الفرع : السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 08.30 -10.00  

 10ب- 9ب
 

بومنقار/أ منهجية البحث في ع ن التربوي  
02 10/06/2019  08.30 -10.00 خرفوشي/أ   التربية والصحة النفسية     
03 11/06/2019  08.30 -10.00 بوضرسة/ أ  بيداغوجيا الفارقيةال   
04 12/06/2019  08.30 -10.00 بولهواش/ ا      تكوين المهنيال   
05 13/06/2019  08.30 -10.00     العموي/أ  عالقة التربويةال 
06 15/06/2019  08.30 -10.00    سالمي/ أ إحصاء 
07 16/06/2019  08.30 -10.00   مرداسي/ أ  هندسة التكوين 
08 17/06/2019  08.30 -10.00   عزوز/أ  تكوين المكونين 
09 18/06/2019  08.30 -10.00 2لغة انجميزية   فرنان/ أ   

 رئٌس القسم

 



 

 يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 ارطوفونٌا:علم النفس                                               التخصص: األولى ماستٌر                                                             الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 08.30 -10.00  

 13 ب – 12ب 
 

قاسمي/أ عمم القياس السمعي  

02 10/06/2019  08.30 -10.00 عوايجية/أ ع ن العصبي العيادي    

03 11/06/2019  08.30 -10.00 هميسي/أ  اضطرابات المغة في اإلعاقة الدهنية   

04 12/06/2019  08.30 -10.00 قاضي/أ اضطرابات المغة والوظائف الرمزية    

05 13/06/2019  08.30 -10.00 قبايمي/أ المقابمة العيادية  والتقييم    

06 15/06/2019  08.30 -10.00 ساسان/أ  إحصاء   

07 16/06/2019  08.30 -10.00 صديقي/ أ دراسة حالة   

08 17/06/2019  08.30 -10.00 طاهري/أ عمم النفس المرضي لمتواصل   

09 18/06/2019  08.30 -10.00  فرنان  2لغة أجنبية   
 رئٌس القسم      

 



 

 يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول 

 علم النفس العٌادي:علم النفس                                                     التخصص:األولى ماستٌر                                               الفرع : السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 08.30 -10.00  

 15 ب 14 ب 1فوج 
 17 ب 16 ب 2فوج 

 

عبيد ع ب/ د االتصال  

02 10/06/2019  08.30 -10.00 2عالجات نفسية  سناني/أ   

03 11/06/2019  08.30 -10.00 بوشرٌط/ أ علم النفس الصدمة   

04 12/06/2019  08.30 -10.00 بن زدٌرة/ أ علم النفس اإلجرام   

05 13/06/2019  08.30 -10.00 2االختبارات والمقاييس النفسية  دهان/أ   

06 15/06/2019  08.30 -10.00 خريبوط/أ اإلضرابات السٌكوسوماتٌة   

07 16/06/2019  08.30 -10.00 عباسي/أ ديناميكية الجماعات والمؤسسات   

08 17/06/2019  08.30 -10.00 بن اسماعٌل/ أ دراسة حالة   

09 18/06/2019  08.30 -10.00 2لغة فرنسٌة   بوجريو/أ   

 رئٌس القسم

 



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                                    

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 تسٌٌر الموارد البشرٌة:علم النفس                                        التخصص:الثالثة                                                الفرع : السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 12.00 – 13.30  

 12مدرج 
 

2أرغونوميا بوساحة/  أ   
02 10/06/2019  12.00 – 13.30   لشطر/أ مخاطر المخدرات 
03 11/06/2019  12.00 – 13.30 لرقم/ أ  عمم النفس التسويقي   
04 12/06/2019  12.00 – 13.30   حبن عياش/أ الصحة النفسية والعمل 
05 13/06/2019  12.00 – 13.30 الفردتحميل   لعريظ /أ   
06 15/06/2019  12.00 – 13.30  هريو /أ   2 تسيير الموارد البشرية 
07 16/06/2019  12.00 – 13.30   عبيد/ أ  2لغة أجنبية  

 

 رئٌس القسم

 



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                                   

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 علم النفس التربوي:علم النفس                                                     التخصص: الثالثة                                                 الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 12.00 – 13.30  

 16ب+15ب
 

خرفوشي/أ التربية البيئية     

02 10/06/2019  12.00 – 13.30 لشطر/ أ  مخاطر المخدرات   

03 11/06/2019  12.00 – 13.30 مرداسي/أ المشكالت التربوية   

04 12/06/2019  12.00 – 13.30 عتٌق/ أ النظام التربوي   

05 13/06/2019  12.00 – 13.30 عبٌد/ أ تعلٌم الكبار   

06 15/06/2019  12.00 – 13.30 2نظرٌات التعلم   بوضرسة/ أ   

07 16/06/2019  12.00 – 13.30  عتروس/أ  عمم النفس األسري  

08 17/06/2019  12.00 – 13.30  رحيم/ أ  2لغة أجنبية  

 رئٌس القسم

 



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                                     

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 ارطوفونٌا:علم النفس                                                       التخصص:الثالثة                                   الفرع :          السنة

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 12.00 – 13.30   
 10ب+ 9  ب1فوج

 
 12ب+11 ب2فوج 

 
 14ب+13 ب3فوج 

2الحبسة وأساليب التكفل قاسمي/أ   
02 10/06/2019  12.00 – 13.30 لشطر/ أ  مخاطر المخدرات   
03 11/06/2019  12.00 – 13.30 اضطرابات المغة المكتوبة وأساليب التكفل   قاضي/أ    
04 12/06/2019  12.00 – 13.30 قبايمي/أ  دراسة حالة   
05 13/06/2019  12.00 – 13.30  ساسان/ أ  اضطرابات المغة عند ذوي االحتياجات الخاصة 
06 15/06/2019  12.00 – 13.30 عوايجية /أ عمم النفس العصبي العيادي 
07 16/06/2019  12.00 – 13.30   عزوز/ أ 2لغة أجنبية  

 رئٌس القسم

 

 



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                                    

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 علم النفس العٌادي:علم النفس                                                  التخصص:الثالثة                                                        الفرع : السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 12.00 – 13.30  

 04مدرج 

سناني/ أ  العالجات السموكية و المعرفية  
02 10/06/2019  12.00 – 13.30     لشطر/أ مخاطر المخدرات 
03 11/06/2019  12.00 – 13.30 بن عياش/ أ  العالج ذو المنحى اإلنساني   
04 12/06/2019  12.00 – 13.30 بن زديرة/ أ العالج النسقي   
05 13/06/2019  12.00 – 13.30 مركب/ أ  تقنيات التشخيص   
06 15/06/2019  12.00 – 13.30 عاشوري/ أ العالجات ذات المنحى التحميمي    
07 16/06/2019  12.00 – 13.30  بوشريط/ أ 2لغة أجنبية  

 رئٌس القسم

                                          

 



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                                      

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

  علوم التربٌة:التخصص                                                 علوم اجتماعٌة:الثانٌة                                                              الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 10.15 – 11.45  

 12مدرج 
 

بمهي/أ  2القياس التربوي وبناء االختبارات المدرسية   

02 10/06/2019  10.15 – 11.45 خرفوشً/أ  تعلٌمٌة المواد   

03 11/06/2019  10.15 – 11.45 2علم النفس التربوي   مراد/ أ    

04 12/06/2019  10.15 – 11.45 عتروس/أ التربية العالجية والتعميم المكيف    

05 13/06/2019  10.15 – 11.45 العموي/ أ منهجية   

06 15/06/2019  10.15 – 11.45 عبيد/ أ التربية المقارنة   

07 16/06/2019  10.15 – 11.45 فنطازي/ أ التوجٌه و اإلرشاد التربوي   

08 17/06/2019  10.15 – 11.45 2لغة أجنبية   رحيم/أ   

 

 رئٌس القسم



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                                    

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

  ارطوفونٌا:علوم اجتماعٌة                                                   التخصص:الثانٌة                                                         الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 10.15 – 11.45  

 
 23ب+17 ب1فوج

 20أ+19 أ2فوج 

بوزبيد/ أ منهجية البحث  

02 10/06/2019  10.15 – 11.45 هميسي/أ فونولوجيا    

03 11/06/2019  10.15 – 11.45 طاهري/أ النمو المغوي   

04 12/06/2019  10.15 – 11.45 قبايمي/أ التشريح و فيزيولوجيا الجهاز ت ص س    

05 13/06/2019  10.15 – 11.45 براهيمي/أ اإلختبارات األرطوفونية   

06 15/06/2019  10.15 – 11.45 علم النفس اللغوي     بنين/ أ   

07 16/06/2019  10.15 – 11.45    صدٌقً/ أ  تشرٌح الجهاز العصبً 

08 17/06/2019  10.15 – 11.45   بونابي/ أ لغة 

 

 رئٌس القسم

 



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                                    

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 علم النفس:علوم اجتماعٌة                                                التخصص: الثانٌة                                                               الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 09/06/2019 10.15 – 11.45  

 4 مدرج2-1فوج
 10ب+9 ب3فوج 
 12ب+11 ب4فوج 
 14ب+13 ب5فوج 
 16ب+15 ب6فوج 

بوليف/ أ عمم النفس النمو والفروق الفردية  

02 10/06/2019  10.15 – 11.45 بوياية/ أ القٌاس وبناء االختبارات   

03 11/06/2019  10.15 – 11.45    شريبط/ أ منهجية البحث  

04 12/06/2019  10.15 – 11.45 أوراري  / أ عمم النفس المدرسي   

05 13/06/2019  10.15 – 11.45 بلهً/ أ  علم النفس العمل والتنظٌم   

06 15/06/2019  10.15 – 11.45 هبيتة/ أ تكنولوجيا االتصال وتوثيق البيانات   

07 16/06/2019  10.15 – 11.45 خريبوط/ أ عمم النفس المرضي   

08 17/06/2019  10.15 – 11.45 خروف/ أ عمم النفس اإلجتماعي   
09 18/06/2019  10.15 – 11.45 ماروك/ أ لغة أجنبية   

 

 رئٌس القسم



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                         

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 تسٌٌر الموارد البشرٌة:علم نفس العمل و التنظٌم                            التخصص: الثانٌة ماستٌر                                                الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01  9.30-11.00     

 
 

كربوش/أ هندسة التكوين و تصميم البرامج   
لعالوي/أ تسيير المسارات المهنية وتطوير الكفاءات      9.30-11.00  02  
هريو/أ القيادة التنظيمية      9.30-11.00  03  
بومنقار /أ ممتقيات منهجية      9.30-11.00  04
بن عياش ح/أ إدارة األخطار النفسية واالجتماعية      9.30-11.00  05  
سالمي/أ تطبيق البرامج اإلحصائية في الحاسوب     9.30-11.00  06  
لرقم/ د  أدارة الجودة      9.30-11.00  07  
فرنان/أ لغة انجميزية   9.30-11.00  08  
بوقدرة/ أ المقاوالتية مؤجل     9.30-11.00  09  

 

 رئٌس القسم



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                         

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 علوم التربٌة :علوم اجتماعٌة                              التخصص: الثانٌة ماستٌر                                                            الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01  9.30-11.00     

 
 

عبيد/أتكنولوجيا التربية والتعميم    
عتروس/أ دراسة نقدية لمرسائل الجامعية       9.30-11.00  02  
عزوز/أ المرافقة التربوية      9.30-11.00  03  
عتيق /أمنهجية كتابة المذكرة        9.30-11.00  04
سواكر/أ تقويم الوضعيات التربوية     9.30-11.00  05  
ن التربوي لذوي االحتياجات  الخاصة .ع     9.30-11.00  06 بوضرسة/أ   
فنطازي/أ االنحرافات السموكية لدى الطفل والمراهق     9.30-11.00  07  
فرنان/ أ لغة انجميزية 9.30-11.00  08  
بوقدرة/ أ المقاوالتية      مؤجل     9.30-11.00  09  

 

 رئٌس القسم



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                         

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

 ارطوفونٌا :علوم اجتماعٌة                              التخصص: الثانٌة ماستٌر                                                            الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01  9.30-11.00     

 
 

هميسي/أ صعوبات تعمم المغة المكتوبة  
عوايجية/أ إعادة التأهيل المعرفي لمتواصل      9.30-11.00  02  
بوزبيد/أ منهجية إعداد مذكرة       9.30-11.00  03  
قاسمي /أ إعادة التأهيل النفسو عصبي لمغة      9.30-11.00  04
طاهري/أ اإلرشاد و العالج األسري      9.30-11.00  05  
ساسان/أ القياس وبناء االختبارات     9.30-11.00  06  
قاضي جميمة/ أ الصحة النفسية و جودة الحياة     9.30-11.00  07  
ماروك/ أ لغة أجنبية 9.30-11.00  08  
بوقدرة/ ك أ    المقاوالتية  مؤجل     9.30-11.00  09  

 

 رئٌس القسم



 

   يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي                                         

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

                         كميـــــة اآل داب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2019-2018: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً الثانً 

  علم النفس العٌادي :علوم اجتماعٌة                              التخصص: الثانٌة ماستر                                                            الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01  9.30-11.00     

 
 

بوجريو /أ منهجية البحث في ع ن العيادي    
سناني/أ  3عالجات نفسية     9.30-11.00  02  
خريبوط/أ ع ن المرضي االجتماعي      9.30-11.00  03  
مقاربة بين ثقافية لالضطرابات النفسية :انتروبولوجيا     9.30-11.00  04 عباسي /أ 
بوشريط/أ األسرة واالضطرابات النفسية      9.30-11.00  05  
عاشوري/أ ع ن الصحة       9.30-11.00  06  
بن زديرة/ أ الفحص العيادي     9.30-11.00  07  
عبيد ع/د .أ لغة أجنبية   9.30-11.00  08  
بوقدرة/ أ المقاوالتية     9.30-11.00  09  

 

 رئٌس القسم



 


