
12-01-2017  

 

 يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي 
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعٌة  

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

 تسٌٌر الموارد البشرٌة:تسٌٌر الموارد البشرٌة                              التخصص:الثانٌة ماستٌر                                       الفرع :السنة 

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  9.45 – 11.15   
 

 18ب– 17ب 

شرٌبط/ أ الثقافة و التسٌٌر  

02 23-01-2017  9.45 – 11.15 بوالشرش/ أ التغٌرات التنظٌمٌة و التنمٌة   

03 24-01-2017  9.45 – 11.15 بوٌاٌة/ د.أ منهجٌة البحث   

04 25-01-2017  9.45 – 11.15 لرقم/ أ إدارة الجودة   

 رئيس القسم

  

 

 

 



12-01-2017  

 

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة

 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

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

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  9.45 – 11.15   
 
 

 16ب– 15ب

بوضرسة/ د.أ تقنيات الفحص  

02 23-01-2017  9.45 – 11.15 فنطازي/ د المشروع الدراسي المهني   

03 24-01-2017  9.45 – 11.15 عبٌد/ د دراسات في عمم النفس االجتماعي التربوي   

04 25-01-2017  9.45 – 11.15 بولهواش/ د نمادج االختبارات النفسي   

05 26-01-2017  9.45 – 11.15 بومنقار/ د منهجية    

06 29-01-2017  9.45 – 11.15 عزوز/ أ التربٌة و التنمٌة   

07 30-01-2017  9.45 – 11.15 خالصً/ د النجاح و التفوق   

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة

 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

 ارطوفونٌا:علم النفس                                       التخصص: الثانٌة ماستٌر                                                الفرع :السنة 

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  9.45 – 11.15   
 
 

 14 ب– 13ب

بوفولة/ د.أ التربٌة المبكرة و الدمج المدرسً  

02 23-01-2017  9.45 – 11.15 سواكر/ أ التدرٌس لذوي اإلعاقة السمعٌة   

03 24-01-2017  9.45 – 11.15 سلٌمانً/ أ الكفالة االرطفونٌة لالضطرابات الصوتٌة الوظٌفٌة   

04 25-01-2017  9.45 – 11.15 عباسً/ د دراسة حالة    

05 26-01-2017  9.45 – 11.15 قاضً/ أ طرق التواصل   

06 29-01-2017  9.45 – 11.15 قاسمً/ أ الكفالة االرطفونٌة لالضطرابات الصوتٌة العضوٌة   

07 30-01-2017  9.45 – 11.15 فنً/ د التكفل االرطوفونً و الزرع القوقعً   

 

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

 علم النفس العٌادي و علم النفس المرضً للطفل و المراهق:علم النفس العٌادي          التخصص:الثانٌة ماستٌر                               الفرع :السنة 

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  9.45 – 11.15   
 
 
 
 

 10ب-9ب: 1ف

 12 ب11ب:2ف

مركب/ أ التشخٌص والتصنٌف  

02 23-01-2017  9.45 – 11.15 زندوح/ أ المرافقة النفسٌة واألسرٌة للطفل والمراهق     

03 24-01-2017  9.45 – 11.15 عاشوري/ د االضطرابات النفسٌة والعقلٌة للطفل والمراهق      

04 25-01-2017  9.45 – 11.15 بن زدٌرة/ أ اضطرابات السلوك لدى الطفل والمراهق    

05 26-01-2017  9.45 – 11.15 خرٌبوط/ أ تظاهرات السٌكوسوماتٌة لدى الطفل والمراهق   

06 29-01-2017  9.45 – 11.15 بوجرٌو/ أ منهجٌة البحث العلمً   

07 30-01-2017  9.45 – 11.15 بن سعٌدة/ د علم األدوٌة النفسٌة   

08 31-01-2017  9.45 – 11.15 زٌتونً/ أ اضطرابات اللغة لدى الطفل و المراهق   

09 01-02-2017  9.45 – 11.15 دهان/ د االختبارات اإلسقاطٌة   

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي

 عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

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

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 22-01-2017  13.00_11.30  
 
 

 18ب– 17ب

بوساحة/ أ فٌزٌولوجٌا العمل  

02 23-01-2017 بولهواش/ د تسٌٌر الموارد البشرٌة 11.30_13.00   

03 24-01-2017 بوالشرش/ أ منهجٌة البحث العلمً 11.30_13.00   

04 25-01-2017 بوٌاٌة/ د.أ علم النفس المرضً للعمل 11.30_13.00   

05 26-01-2017 لعرٌظ/ د.أ تحلٌل العمل و االتصال 11.30_13.00   

06 29-01-2017 لعالوي/ د قوانٌن الضمان االجتماعً 11.30_13.00   

08 30-01-2017 خروف/ أ علم النفس االجتماعً للمنظمات 11.30_13.00   

 

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

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

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 22-01-2017  13.00_11.30  
 
 
 

 20 ب– 19ب

خلٌفً/ أ علم النفس المرضً للطفل و المراهق  

02 23-01-2017 عتٌق/ د دراسات في عمم النفس التربوي 11.30_13.00   

03 24-01-2017 عبٌد مراد/ زٌات/ أ الوساطة المؤسساتية   11.30_13.00   

04 25-01-2017 عبٌد/ د البرمجة اللغوٌة العصبٌة 11.30_13.00   

05 26-01-2017 العلوي/ أ دينامية الجماعة 11.30_13.00   

06 29-01-2017 عتروس/ د جودة التعميم و التكوين 11.30_13.00   

07 30-01-2017 عزوز/ أ بناء البرامج و المناهج 11.30_13.00   

08 31-01-2017 بومنقار/ د منهجية و إحصاء 11.30_13.00   

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة

 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

 ارطوفونٌا:علم النفس                                               التخصص: األولى ماستٌر                                                             الفرع :السنة 

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  13.00_11.30  
 
 
 
 

 16ب– 15ب

مركب/ أ علم النفس العصبً  

02 23-01-2017  ............. الصوتٌات النطقٌة 11.30_13.00 

03 24-01-2017 سلٌمانً / أ بناء وتكٌٌف االختبارات السمعٌة والصوتٌة 11.30_13.00   

04 25-01-2017 ساسان/ د تشرٌح وفٌزٌولوجٌة الجهاز العصبً 11.30_13.00   

05 26-01-2017 همٌسً/ أ االختبارات السمعٌة و الصوتٌة 11.30_13.00   

06 29-01-2017 عواٌجٌة / أ تشرٌح وفٌزٌولوجٌة األذن والحنجرة 11.30_13.00   

07 30-01-2017 طاهري/ أ سٌكولوجٌة الطفل األصم والمعالجات المعرفٌة    11.30_13.00   

08 31-01-2017 قاسمً/ أ علم االصوات المعرفً 11.30_13.00   

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

 علم النفس العٌادي و علم النفس المرضً للطفل و المراهق:علم النفس                   التخصص:األولى ماستٌر                                  الفرع : السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 22-01-2017  11.15_09.45  
 
 
 
 

20ب– 19ب : 1ف  

22ب– 21ب : 2ف  

حمانً/ أ المقابلة العٌادٌة  

02 23-01-2017 بن إسماعٌل/ د علم نفس الرضٌع 09.45_11.15   

03 24-01-2017 لشطر/ د صعوبات التعلم لدى الطفل و المراهق 09.45_11.15   

04 25-01-2017 شكمبو/ أ دراسة الحالة 09.45_11.15   

05 26-01-2017 مراح/ أ  للطفل و المراهقمرضًالعلم النفس  09.45_11.15   

06 29-01-2017 زٌتونً/ أ  العٌاديمنهجٌة البحث 09.45_11.15   

07 30-01-2017 دهان/ د اختبارات القدرات العقلٌة 09.45_11.15   

08 31-01-2017 بن عٌاش/بوشرٌط/ أ مرض الصرع 09.45_11.15   

09 01-02-2017 عمروسً/ أ علم نفس النمو للطفل و المراهق 09.45_11.15   

10 02-02-2017 .بن عٌاش م/ أ أمراض الطفولة 09.45_11.15   
بن سماعٌل/أ  

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعٌة

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

 ارطوفونٌا:علم النفس                                                       التخصص:    الفرع                         الثالثة                                        : السنة 

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  13.00_11.30  
 
 
 

12ب– 11ب  

سلٌمانً/ أ اسالٌب الفحص و التشخٌص  

02 23-01-2017 سنانً/ د االسترخاء 11.30_13.00   

03 24-01-2017 عواٌجٌة/ أ اضطرابات اللغة الشفوٌة و أسالٌب التكفل 11.30_13.00   

04 25-01-2017 قاضً/ أ اضطرابات الصوت و اعادة التاهٌل 11.30_13.00   

05 26-01-2017 سواكر/ أ صعوبات التعلم 11.30_13.00   

06 29-01-2017 عبٌد ع بٌة/ د الحوكمة و اخالقٌات المهنة 11.30_13.00   

07 30-01-2017 1الحبسة و اسالٌب التكفل  11.30_13.00  قاسمً/ أ   

08 31-01-2017 فنً/ د االعاقة السمعٌة و اسالٌب التكفل  11.30_13.00   

 

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعٌة 

 علم النفس: قسم 

  األول رزنامة امتحانات السداسً

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

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  13.00_11.30   
 
 
 
 

 10ب– 09ب

لرقم/د إحصاء استداللً   

02 23-01-2017 زٌات/ زٌات/ أ التشرٌع المدرسً 11.30_13.00   

03 24-01-2017 رحٌم/ أ تكنولوجٌة التربٌة 11.30_13.00   

04 25-01-2017 مرداسً / أ التقوٌم  التربوي 11.30_13.00   

05 26-01-2017 عتروس/ د ادارة الصف 11.30_13.00   

06 29-01-2017 عبٌد ع بٌة/ د الحوكمة و اخالقٌات المهنة 11.30_13.00   

07 30-01-2017 العلوي/ أ منهجٌة و تقنٌات البحث 11.30_13.00   

08 31-01-2017 بوضرسة/ د.أ صعوبات التعلم 11.30_13.00   

09 01-02-2017 الطفل و المراهق. ن.ع 11.30_13.00  خرفوشي/ د   

     

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة
 2016/2017: السنة الجامعية 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

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

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

02 22-01-2017  13.00_11.30  
 
 
      14 ب– 13ب

لعرٌط/ د.أ تحلٌل العمل  

03 23-01-2017 بن عٌاش ح/ أ الوقاٌة و االمن 11.30_13.00   

04 24-01-2017  13.00_11.30   ً بومنقار/ د السلوك التنظٌم  

05 25-01-2017 هرٌو/ أ تسٌٌر الموارد البشرٌة 11.30_13.00   

06 26-01-2017 بلهً/ أ منهجٌة 11.30_13.00   

07 29-01-2017 عبٌد ع بٌة/ د الحوكمة و اخالقٌات المهنة 11.30_13.00   

08 30-01-2017 الرغونومٌاا 11.30_13.00  كربوش/ د   

09 31-01-2017 لعالوي/ د تسٌٌر المؤسسة 11.30_13.00   

 رئيس القسم

 



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة

 2016/2017: السنة الجامعية 

 رزنامة امتحانات السداسً األولعلم النفس                                    : قسم 

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

 األستاذ المقياس القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم

01 22-01-2017  13.00_11.30 
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سنانً/ د علم النفس المرضً للراشد  

02 23-01-2017 لشطر/ د اضطرابات الحسٌة 11.30_13.00   

03 24-01-2017 عباسً/ د اضطرابات السلوك 11.30_13.00   

04 25-01-2017 الصدمً. ن.ع 11.30_13.00  خرٌبوط/ أ   

05 26-01-2017 بوجرٌو/ أ علم النفس المرضً للطفل والمراهق 11.30_13.00   

06 29-01-2017 عبٌد ع بٌة/ د الحوكمة و اخالقٌات المهنة 11.30_13.00   

07 30-01-2017 زندوح/ أ اختبارات الشخصٌة 11.30_13.00   

08 31-01-2017 بن زدٌرة/ أ المنهج العٌادي و دراسة حالة 11.30_13.00   

 

 رئيس القسم



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة

 2016/2017: السنة الجامعية 

                                 رزنامة امتحانات السداسً األولعلم النفس: قسم 

 علوم التربٌة:علوم اجتماعٌة                                                 التخصص:الثانٌة                                                              الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 22-01-2017  08.00_09.30   
 
 

 16ب  -15ب : 1ف

 
 

 18ب-  17ب : 2ف

 
 

مرداسً/ أ مذاهب و نظرٌات تربوٌة  

02 23-01-2017  08.00_09.30 بلهً/ أ القٌاس وبناء االختبارات   

03 24-01-2017  08.00_09.30 خالصً/ د علم النفس االجتماعً المدرسً   

04 25-01-2017  08.00_09.30 عتٌق/ د علم النفس التربوي   

05 26-01-2017  08.00_09.30 رحٌم/ أ ابستمولوجٌا التربٌة   

06 29-01-2017  08.00_09.30 عزوز سلوى/ زٌات/أ طرق و استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة   

07 30-01-2017  08.00_09.30 العلوي/ أ تقنٌات البحث التربوي   

 

 رئيس القسم

 



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة

 2016/2017: السنة الجامعية 

 رزنامة امتحانات السداسً األولعلم  النفس                                              : قسم 

  ارطوفونٌا:علوم اجتماعٌة                                                   التخصص:الثانٌة                                                         الفرع :السنة 

 األستاذ المقٌاس القاعة/المدرج التوقٌت التارٌخ الرقم

01 22-01-2017  08.00_09.30   
 
 

 20ب-19ب :1ف

 

 22ب-21ب:2ف

طاهري/ أ االتصال و التواصل  

02 23-01-2017  08.00_09.30  ............... تشرٌح و فٌزٌولوجٌا الجهاز العصبً 

03 24-01-2017  08.00_09.30 قاسمً/ أ تشرٌح و فٌزٌزلوجٌا الجهاز الصوتً و السمعً   

04 25-01-2017  08.00_09.30 بوفولة/ د.أ القٌاس النفسً و االختبارات السٌكومترٌة   

05 26-01-2017  08.00_09.30 همٌسً/ أ لسانٌات   

06 29-01-2017  08.00_09.30 فنً/ د الصوتٌات   

07 30-01-2017  08.00_09.30 ساسان/ د منهجٌة البحث   

 رئيس القسم

 

 

 



12-01-2017  

 

ي ـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي
عنـــــابـــــــــــة- جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم اإلنسانية واالجتماعيـــــة

 2016/2017: السنة الجامعية 

 علم النفس: قسم 

 رزنامة امتحانات السداسً األول

 علم النفس:علوم اجتماعٌة                                                التخصص: الثانٌة                                                               الفرع :السنة 

 األستاد المقياس   القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم
01 22-01-2017  08.00_09.30   

 
 10  ب– 9ب : 1ف

 

 12 ب– 11ب : 2ف

 

 14 ب– 13ب : 3ف

بوٌاٌة/ د.أ القٌاس النفسً   

02 23-01-2017  08.00_09.30 بولٌف/ أ علم النفس النمو والفروق الفردٌة     

03 24-01-2017  08.00_09.30 اوراري/ أ علم النفس الفٌزٌولوجً   

04 25-01-2017  08.00_09.30 .بن عٌاش م/ أ علم النفس المعرفً   

05 26-01-2017  08.00_09.30 سنانً/ د نظرٌات الشخصٌة   

06 29-01-2017  08.00_09.30 بوشرٌط/ أ نظرٌات التعلم   

08 30-01-2017  08.00_09.30 كربوش/ د منهجٌة   

09 31-01-2017  08.00_09.30 بومنجل/ أ تكنولوجٌا االتصال و توثٌق المعلومات   

 رئيس القسم

 

  


