
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20.  20.  20.    21األفواج:                                                                                               العٌاديعلم النفس السنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 -- 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

     
 

وأخالقٌات المهنة الحوكمة  

03: مزوار     مدأ.   
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
    ع. النفس المرضً.للطفل والمراهق     

05: مد   أ. بكار بوبكر  
      اضطرابات اللغة السٌكوسوماتٌك

05: مد      أ. حافري  
لثالثـــــاءا  

20/11/0202  
     

 
الحالة  علم النفس العٌادي ودراسة       

03: مد      عزوزأ.   
      اضطرابات الشخصٌة عند الراشد

03: مد    مزلوقأ.   
ربعـــــاءاأل  
20/11/0202  

                        اضطرابات السلوك     

05: مد    أ. لعوامن  
 لغة أجنبٌة

05 :مدأ. ....    
 الخـمـٌـس

21/11/0202  
                        اختبارات شخصٌة     

03: مد       بومعزةأ.   
 الســـــــبت 

23/11/0202  
            االضطرابات الحسٌة الحركٌة     

03: مد       أ. لعوامن ح  
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      22.    21األفواج:                                                                                               علم النفس العٌاديالسنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

     
 

 الحوكمة وأخالقٌات المهنة

03: مزوار     قأ.   
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
     

 
 ع. النفس المرضً.للطفل والمراهق

03: ق   أ. بكار بوبكر     
   اضطرابات اللغة السٌكوسوماتٌك

03: ق      أ. حافري     
لثالثـــــاءا  

20/11/0202  
     

 
الحالة  علم النفس العٌادي ودراسة   

03: ق      أ. عزوز      
   اضطرابات الشخصٌة عند الراشد

03: ق    مزلوقأ.      
ربعـــــاءاأل  
20/11/0202  

     
 

                    اضطرابات السلوك

03: ق    أ. لعوامن      
 لغة أجنبٌة

03 :قأ. ....    
 الخـمـٌـس

21/11/0202  
                     اختبارات شخصٌة     

03: ق       أ. بومعزة     
 الســـــــبت 

23/11/0202  
         االضطرابات الحسٌة الحركٌة     

03: ق       أ. لعوامن ح     
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20.  20.    21األفواج:                                                                                                   أرطوفونٌاالسنة الثالثة  

10 -- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

       لٌب الفحص والتشخٌصأسا   

03: مد      أ. سعد  
 الحكم الراشد وأخالقٌات م

03: قٌروانً    مدأ.   
 

 االثنــــــٌن  
20/11/0202  

 اضطرابات الصوت وإعادة التأهٌل   

05: مد      أ. نجار  
اإلعاقة السمعٌة وأسالٌب التكفل 

05: مد      أ. سعد    
 

لثالثـــــاءا    
20/11/0202  

                      متخصصةلغة    

03: مد  أ. بزٌح  
                    عوبات التعلمص

03: مد    أ. نجار  
 
 
 

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

     
 

       ة وأسالٌب التكفلالحبس 

08: مد    أ. بزٌح  
 الخـمـٌـس

21/11/0202  
       ة   االضطرابات النمائٌ      

03: مد  أ. لعوامن حمودي  
 الســـــــبت

23/11/0202  
     اضطرابات اللغة الشفوٌة      

03: مد   أ. لعوامن  
 األحــــــــد

24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

   20الفوج:                                                                                                                     أرطوفونٌاالسنة الثالثة  

10 -- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

       لٌب الفحص والتشخٌصأسا   

04: ق      أ. سعد  
 الحكم الراشد وأخالقٌات م

04: قٌروانً    قأ.   
 

 االثنــــــٌن  
20/11/0202  

 اضطرابات الصوت وإعادة التأهٌل   

04: ق      أ. نجار  
اإلعاقة السمعٌة وأسالٌب التكفل 

04: ق      أ. سعد    
 

لثالثـــــاءا    
20/11/0202  

                      متخصصةلغة    

04: ق  أ. بزٌح  
                    عوبات التعلمص

04: ق    أ. نجار  
 
 
 

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

     
 

       ة وأسالٌب التكفلالحبس 

04: ق    بزٌحأ.   
 الخـمـٌـس

21/11/0202  
       ة   االضطرابات النمائٌ      

04: ق  أ. لعوامن حمودي  
 الســـــــبت

23/11/0202  
     اضطرابات اللغة الشفوٌة      

04: ق   أ. لعوامن  
 األحــــــــد

24/11/0202  

 

 

 



2لمين دباغين سطيفمحمد جامعة   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      21وج: ــــالف                                                                العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةعلم النفس السنة الثالثة  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

      
 

              السلوك التنظٌمً    
56أ. بحري صابر     ق:       

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

      
 

  األرغونومٌا                      
56أ. عسلى سمراء   ق:      

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

الحكم الراشد وأخالقٌات المهنة       
56ق:   عٌساويأ.   

 

منهجٌة البث                       
56علطً صوفٌة   ق: أ.      

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

قانون العمل                             
56أ. علطً    ق:     

تسٌٌر الموارد البشرٌة            
56أ. كفان سلٌم    ق:      

 الخـمـٌـس 
21/11/0202  

 لغة أجنبٌة     
56أ. ....  ق:   

  تحلٌل العمل ودراسة المراكز   
أ. كفان سلٌم     

56ق:       

 الســـــــبت 
23/11/0202  

      تسٌٌر المؤسسة                   
56أ. بحري      ق:       

 األحــــــــد 
24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20وج: ــــالف                                                                علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةالسنة الثالثة  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

      
 

السلوك التنظٌمً                      
57 أ. بحري صابر     ق:  

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

      
 

     األرغونومٌا                      
57أ. عسلى سمراء   ق:   

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

الحكم الراشد وأخالقٌات      
57ق:   عٌساويالمهنة  أ.   

 

منهجٌة البث                          
57أ. علطً صوفٌة   ق:   

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

قانون العمل                       
57أ. علطً    ق:           

تسٌٌر الموارد البشرٌة               
57أ. كفان سلٌم    ق:   

 الخـمـٌـس 
21/11/0202  

 لغة أجنبٌة     
57أ. ....  ق:   

     تحلٌل العمل ودراسة المراكز   
57ق:      أ. كفان سلٌم  

 الســـــــبت 
23/11/0202  

          تسٌٌر المؤسسة                   
57أ. بحري      ق:   

 األحــــــــد 
24/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20وج: ــــالف                                                                علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةالسنة الثالثة  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

      
 

السلوك التنظٌمً                  
58أ. بحري صابر     ق:       

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

      
 

  األرغونومٌا                      
58أ. عسلى سمراء   ق:      

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

الحكم الراشد وأخالقٌات المهنة       
58ق:   عٌساويأ.   

 

منهجٌة البث                       
58أ. علطً صوفٌة   ق:      

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

قانون العمل                             
58أ. علطً    ق:     

تسٌٌر الموارد البشرٌة            
58سلٌم    ق: أ. كفان      

 الخـمـٌـس 
21/11/0202  

 لغة أجنبٌة     
58أ. ....  ق:   

  تحلٌل العمل ودراسة المراكز   
58ق:        أ. كفان سلٌم     

 الســـــــبت 
23/11/0202  

      تسٌٌر المؤسسة                   
58أ. بحري      ق:       

 األحــــــــد 
24/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      21وج: ــــالف                                                                                                               توجٌه وإرشادالسنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت /الٌـوم   

 الحكم الراشد وأخالقٌات م     

59: ق      أ. لعزازقة  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
مبادئ ونظرٌات اإلرشاد             

59: ق    أ. مقدم  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
               اإلحصاء التطبٌقً    

59: ق    أ. عظٌمً  
 

        اإلرشاد والصحة النفسٌة

59: ق   حربوشأ.    
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  

تكنولوجٌة التربٌة                   

59: قبن عمارة   أ.   
 

     القٌاس النفسً والتربوي 

59: ق    أ. دعٌدش   
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  

منهجٌة وتقنٌات البث               

59: ق    أ. فارس     

 

المهنً والمدرسً       التوجٌه

59: ق    أ. بوصلب    
 الســـــــبت 

23/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
59 :ق    أ. ....   

           تشرٌع مدرسً        

59: ق       أ. نبٌلً   
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      21وج: ــــالف                                                                                                               توجٌه وإرشادالسنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 الحكم الراشد وأخالقٌات م     

60: ق      أ. لعزازقة  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
مبادئ ونظرٌات اإلرشاد             

60: ق    أ. مقدم  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
               اإلحصاء التطبٌقً    

60: ق    أ. عظٌمً  
 

        اإلرشاد والصحة النفسٌة

60: ق   أ. حربوش   
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  

تكنولوجٌة التربٌة                   

60: قبن عمارة   أ.   
 

     القٌاس النفسً والتربوي 

60: ق    أ. دعٌدش   
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  

منهجٌة وتقنٌات البث               

60: ق    أ. فارس     

 

التوجٌه المهنً والمدرسً      

60: ق    أ. بوصلب    
 الســـــــبت 

23/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
60 :ق    أ. ....   

           مدرسً         تشرٌع

60: ق       أ. نبٌلً   
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20وج: ــــالف                                                                                                               توجٌه وإرشادالسنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 الحكم الراشد وأخالقٌات م     

61: ق      أ. لعزازقة  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
مبادئ ونظرٌات اإلرشاد             

61: ق    أ. مقدم  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
               اإلحصاء التطبٌقً    

61: ق    أ. عظٌمً  
 

        اإلرشاد والصحة النفسٌة

61: ق   أ. حربوش   
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  

تكنولوجٌة التربٌة                   

61: قبن عمارة   أ.   
 

     القٌاس النفسً والتربوي 

61: ق    أ. دعٌدش   
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  

منهجٌة وتقنٌات البث               

61: ق    أ. فارس     

 

التوجٌه المهنً والمدرسً      

61: ق    أ. بوصلب    
 الســـــــبت 

23/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
61 :ق    أ. ....   

           تشرٌع مدرسً        

61: ق       أ. نبٌلً   
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      21وج: ــــالف                                                                                                               علم النفس التربويالسنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

     
 

الراشد وأخالقٌات م الحكم  

62: ق      أ. لعزازقة  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
     

 
            صعوبات التعلم      

62: ق    أ. فارس  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
             اإلحصاء التطبٌقً    

62: ق    أ. بورجً  
 تكنولوجٌة التربٌة              

62: قسالم     أ.   
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
                 نظرٌات التعلم    

62: ق     أ. نبٌلً  
            التقوٌم التربوي     

62: ق    أ. خنٌش  
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
       تشرٌع مدرسً             

62: ق    أ. نبٌلً  
                         التعلٌمٌة

62: ق....     أ.   
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 لغة أجنبٌة    

62 :ق    أ. ....   
منهجٌة وتقنٌات البحث         

62: ق     أ. عظٌمً  
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20وج: ــــالف                                                                                                               علم النفس التربويالسنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

     
 

 الحكم الراشد وأخالقٌات م

63: ق      أ. لعزازقة  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
     

 
            صعوبات التعلم      

63: ق    أ. فارس  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
             اإلحصاء التطبٌقً    

63: ق    أ. بورجً  
 تكنولوجٌة التربٌة              

63: قسالم     أ.   
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
                 نظرٌات التعلم    

63: ق     أ. نبٌلً  
            التقوٌم التربوي     

63: ق    أ. خنٌش  
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
       تشرٌع مدرسً             

63: ق    أ. نبٌلً  
                         التعلٌمٌة

63: ق....     أ.   
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 لغة أجنبٌة    

63 :ق    أ. ....   
منهجٌة وتقنٌات البحث         

63: ق     أ. عظٌمً  
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20وج: ــــالف                                                                                                               علم النفس التربويالسنة الثالثة  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

     
 

 الحكم الراشد وأخالقٌات م

64: ق      أ. لعزازقة  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  
     

 
            صعوبات التعلم      

64: ق    أ. فارس  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
             اإلحصاء التطبٌقً    

64: ق    أ. بورجً  
 تكنولوجٌة التربٌة              

64: قسالم     أ.   
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
                 نظرٌات التعلم    

64: ق     أ. نبٌلً  
            التقوٌم التربوي     

64: ق    أ. خنٌش  
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
       تشرٌع مدرسً             

64: ق    أ. نبٌلً  
                         التعلٌمٌة

64: ق....     أ.   
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 لغة أجنبٌة    

64 :ق    أ. ....   
منهجٌة وتقنٌات البحث         

64: ق     أ. عظٌمً  
 األحــــــــد 

24/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

واألرطوفونٌا                            قسم علم النفس وعلوم التربٌة   

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20.  21وج: ــــالف                                                                                                ماســــتر   علم النفس العٌاديالسنة األولى  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 سٌكولوجٌة األشخاص              

65: ق    آٌت مجبرأ.   
 

 علم النفس االٌجابً
65: ق      زكراويأ.   

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

إحصاء وتحلٌل المعطٌات            

65: ق      أ. دعٌش     
 

العالجات النفسٌة                     

65: ق    شرفًأ.   
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

 الختبارات والمقاٌٌس النفسٌةا     

65: ق    أ. جبار  
 علم النفس المرضً للطفل والمراهق 

65: ق    أ. أوملٌلً  
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة     

65 :ق      عمارجٌةأ.   
          علم النفس المرضً للراشد 

65: ق     أ. عمارجٌة  
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
   األطر النظرٌة المفسرة لالضطراب      

  أ. حافري          

65: ق       

 الســـــــبت 
23/11/0202  

 األحــــــــد        
24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20.  21وج: ــــالف                                                                                                ماســــتر  المدرسًعلم النفس السنة األولى  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 علم النفس البٌئً                       

66: ق    مزوزأ.   
 

 االتصال البٌداغوجً

66: ق       أ. عزٌز  
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  

                    الدمج المدرسً      

66: ق      أ. لعزازقة  
 

       عوبات التعلم النمائٌةص

66: ق     أ. تٌغلٌت  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

التخلً عن المدرسة وعدم التأهٌل      

66: ق       أ. هوادف  
               العنف المدرسً

66: ق    أ. أوملٌلً  
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة     

66 :ق       لعزازقةأ.   
         العٌادٌة       المقابلة 

66: ق     أ. بوروبة  
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
         خطوات إنجاز البحث       

66: ق      أ. قماز  
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 األحــــــــد        

24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      21وج: ــــالف                                            ماســــتر  علم النفس العمل والتنظٌم وتسٌٌر الموارد البشرٌةالسنة األولى  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

التوجٌه المهنً                           

67: ق    خلفةأ.   
 

       منهجٌة وتقنٌات البحث

67: ق       بوعلًأ.   
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  

             موارد البشرٌةتسٌٌر ال     

67: ق      أ. سٌدي صالح  
 

قانون وعالقات العمل         

67: ق     ٌسعدأ.   
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

 علم النفس االقتصادي     

67: ق       لونٌسأ.   
      األرغونومٌا التصمٌمٌة 

67: ق    أ. لونٌس  
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة     

67 :ق      خوٌلدأ.   
تحلٌل العمل ودراسة مناصب 

67: ق     أ. بغول  
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
        علم النفس االجتماعً      

67: ق      أ. عالونة  
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 األحــــــــد        

24/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20.  21وج: ــــالف                                                                                    ماســــتر  األعصاب اللغويعلم السنة األولى  

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

علم النفس المرضً                    

68: ق    حماٌدٌةأ.   
 

اللسانٌات العٌادٌة                       

68: ق       ضٌفأ.   
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  

             ج معالجة المعلومةنماذ    
 أ. بعٌسى

68: ق        

 

 فٌزٌولوجٌة وكٌمٌاوٌة الجهاز العصبً

68: ق     أ. خرباش  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

 علم النفس العصبً العٌادي للراشد    

68: ق       أ. بزٌح         
  علم النفس العصبً العٌادي للطفل   

68: ق     بوفاسةأ.         
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة    

68 :ق      بوروبةأ.   
                          منهجٌة البحث 

68: ق      خالدأ.   
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
                      العٌادٌة   المقابلة      

68: ق       أ. ٌوسفً  
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 األحــــــــد       

24/11/0202  
 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      20.  21وج: ــــالف                                                                                          ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

االتصال                            

69: ق    شامًأ.   
 

التسٌٌر فً التربٌة                    

69: ق       باشٌوةأ.   
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  

              منهجٌة البحث      

69: ق      ًأ. خلٌف  
 

       لعملٌات المعرفٌة فً المواقفا

69: ق     أ. بن غذفة  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

       نظم التعلٌم والتكوٌن      

69: ق       أ. أحمٌد  
          الدافعٌة والتعلم والمشروع 

69: ق    أ. علوي  
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة     

69 :ق      خوٌلدأ.   
المحددات المحٌطٌة للفعل التربوي   

69: ق     أ. سامعً    
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
         النفسً والتربوي     القٌاس      

69: ق      أ. بن عٌسى  
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 األحــــــــد        

24/11/0202  
 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      21وج: ــــالف                                                                                            ماســــتر   اإلرشاد والتوجٌهالسنة األولى  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

المعلوماتٌة والتعلٌم              

70: ق  بلقٌدوم   أ.   
 

هندسة التكوٌن                        

70: ق       طباعأ.   
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  

منهجٌة البحث فً اإلرشاد       

70: ق      أ. قماز    
 

            أسالٌب التوجٌه واإلرشاد

70: ق     أ. مقدم  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

التوجٌه واإلرشاد المدرسً      

70: ق       أ. بوصلب  
      التكفل بذوي صعوبات التعلم   

70: ق    أ. حربوش  
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة     

70 :ق      قرنانًأ.   
                 تحلٌل العملٌة التعلٌٌة

70: ق     أ. خلٌفً   
 الخـمـٌـس 

21/11/0202  
         المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات      

70: ق      أ. شامً  
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 األحــــــــد        

24/11/0202  
 

 

 

 



2لمين دباغين سطيفجامعة محمد   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/24

      21وج: ــــالف                                                                      ماســــتر   الدراسٌة األنظمة التعلٌمٌة والمناهجالسنة األولى  

11 ---- 12  10 ---- 11  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  5 ------ 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

علم النفس الطفل والمراهق           

71: ق  سالم     أ.         
 

جودة التعلٌم                     

71: ق       بوعبدهللاأ.   
 االثنــــــٌن 

20/11/0202  

تصمٌم وتطوٌر المناهج الدراسٌة      

71: ق      أ. نوٌوة       
 

             تحلٌل أنظمة التعلٌم

71: ق     أ. دعٌدش  
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  

  استراتٌجٌات التعلم والتعلٌم          

71: ق       أ. بوصلب            
         منهجٌة وتقنٌات البحث

71: ق    أ. ٌسعد  
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
 لغة أجنبٌة     

71 :ق      خوٌلدأ.   
             الوصفً   اإلحصاء

 أ. صحراوي

71: ق       

 الخـمـٌـس 
21/11/0202  

           ٌم التربوي      التقو      

71: ق      أ. بوعبدهللا  
 الســـــــبت 

23/11/0202  
 األحــــــــد        

24/11/0202  

 


