
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

ذو المنحى اإلنسانًالعالج       
01: مد     أ. أٌت مجبر  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 علم النفس األدوٌة    
01: مد      أ. تٌغلٌت  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 العالجات السلوكٌة    
01: مد      أ. عزوز        

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

 المخدرات والمجتمع    
01: مد   أ. بوروبة  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 العالج النسقً    
01: مد    أوملٌلًأ.   

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة  
02: مد     أ. ....  

 العالجات  ذات المنحى التحلٌلً
01: مد    أ. حماٌدٌة  

ربعـــــاءاأل      
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      26.  25األفواج:                                                                                               علم النفس العٌاديالسنة الثالثة  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 العالج ذو المنحى اإلنسانً    
04و 03 :ق     أ. أٌت مجبر  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 علم النفس األدوٌة    
04و 03 :ق      أ. تٌغلٌت  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 العالجات السلوكٌة    
04و 03 :ق    أ. عزوز        

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

 المخدرات والمجتمع    
04و 03 :ق   أ. بوروبة  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 العالج النسقً    
04و 03 :ق    أوملٌلًأ.   

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة  
04و 03 :ق أ. ...  

 العالجات  ذات المنحى التحلٌلً
04و 03 :ق    أ. حماٌدٌة  

ربعـــــاءاأل      
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20.  20.  20.    21األفواج:                                                                                                   أرطوفونٌاالسنة الثالثة  

15 -- 16  10 -- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 مخاطر المخدرات    
06: مد    أ. بن غالم  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

      علم النفس المعرفً     
06: مد      خالدأ.   

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 دراسة حالة    
05: مد      أ. جعط  

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

           متخصصةلغة    

05: مد      أ. بزٌح  
علم النفس العصبً        

05: مد    أ. بزٌح  
 

 
 االثنــــــٌن  

16/11/0202  
 اضطرابات اللفة المكتوبة    

05: مد    أ. لعوامن   
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
    علم النفس المرضً   

06: مد    أ. لعوامن      
ربعـــــاءاأل      

18/11/0202  

 

 

 

 



2سطيفجامعة محمد لمين دباغين   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 تحلٌل الفرد    
56: ق     كفان أ.  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 تسٌٌر الموارد بشرٌة    
56: ق   كفان أ.  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 مخاطر تعاطً المخدرات    
56: ق   أ. خلفة  

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

 علم النفس التسوٌقً     
56: ق     أ. بحري  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 الصحة النفسٌة والعمل    
56: ق    بحري أ.  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة   
56: ق       أ. ....  

 األرغونومٌا
56: ق    عسٌلً أ.  

ربعـــــاءاأل     
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 تحلٌل الفرد    
57: ق     كفان أ.  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 تسٌٌر الموارد بشرٌة    
57: ق   كفان أ.  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 مخاطر تعاطً المخدرات    
57: ق   أ. خلفة  

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

 علم النفس التسوٌقً     
57: ق     أ. بحري  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 الصحة النفسٌة والعمل    
57: ق    بحري أ.  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة   
57: ق       أ. ....  

 األرغونومٌا
57: ق    عسٌلً أ.  

ربعـــــاءاأل     
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 تحلٌل الفرد    
58: ق     كفان أ.  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 تسٌٌر الموارد بشرٌة    
58: ق   كفان أ.  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 مخاطر تعاطً المخدرات    
58: ق   خلفةأ.   

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

 علم النفس التسوٌقً     
58: ق     أ. بحري  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 الصحة النفسٌة والعمل    
58: ق    بحري أ.  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة   
58: ق       أ. ....  

 األرغونومٌا
58: ق    عسٌلً أ.  

ربعـــــاءاأل     
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      21وج: ــــالف                                                                                                               توجٌه وإرشادالسنة الثالثة  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

               مخاطر المخدات    

59: ق      أ. لعزازقة  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
مبادئ ونظرٌات اإلرشاد            

59: ق    أ. مقدم  
 الســـــــبت   

10/11/0202  
                صعوبات التعلم    

59: ق   أ. حربوش  
 

 
 األحــــــــد  

15/11/0202  
                التقوٌم التربوي    

59: ق    أ. دعٌدش   
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
ام التربوي الجزائري النظ ت   

59: ق    أ. بن عمارة     
 الفروق الفردٌة

59: ق    أ. بوصلب          
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
 لغة أجنبٌة   

59: ق       أ. ....  
 التربٌة البٌئٌة

59: ق    علوي أ.  
ربعـــــاءاأل     

18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20وج: ــــالف                                                                                                               توجٌه وإرشادالسنة الثالثة  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

               مخاطر المخدات    

60: ق      أ. لعزازقة  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
مبادئ ونظرٌات اإلرشاد            

60: ق    أ. مقدم  
 الســـــــبت   

10/11/0202  
                صعوبات التعلم    

60: ق   أ. حربوش  
 

 
 األحــــــــد  

15/11/0202  
                التقوٌم التربوي    

60: ق    أ. دعٌدش   
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
ام التربوي الجزائري النظ ت   

60: ق    أ. بن عمارة     
 الفروق الفردٌة

60: ق    أ. بوصلب          
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
 لغة أجنبٌة   

60: ق       أ. ....  
 التربٌة البٌئٌة

60: ق    أ. علوي  
ربعـــــاءاأل     

18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20وج: ــــالف                                                                                                               توجٌه وإرشادالسنة الثالثة  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

               مخاطر المخدات    

61: ق      أ. لعزازقة  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
مبادئ ونظرٌات اإلرشاد            

61: ق    أ. مقدم  
 الســـــــبت   

10/11/0202  
                صعوبات التعلم    

61: ق   حربوشأ.   
 

 
 األحــــــــد  

15/11/0202  
                التقوٌم التربوي    

61: ق    أ. دعٌدش   
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
ام التربوي الجزائري النظ ت   

61: ق    أ. بن عمارة     
 الفروق الفردٌة

61: ق    أ. بوصلب          
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
أجنبٌة لغة     

61: ق       أ. ....  
 التربٌة البٌئٌة

61: ق    أ. علوي  
ربعـــــاءاأل     

18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      21وج: ــــالف                                                                                                               علم النفس التربويالسنة الثالثة  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 مخاطر المخدرات    
62: ق      أ. فارس  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 علم النفس األسري    
62: ق    بكار أ.  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 التربٌة البٌئٌة    
62: ق   أ. أحمٌد  

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

 نظرٌات التعلم    
62: ق     بن دعٌمة أ.  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 النظام التربوي الجزائري   
62: ق     أ. عظٌمً  

 المناهج التربوٌة
62: ق    خنٌش أ.  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة   
62: ق     أ. ....  

 الموهبة والتفوق
62: ق    زرقان أ.  

ربعـــــاءاأل     
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20وج: ــــالف                                                                                                               علم النفس التربويالسنة الثالثة  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 مخاطر المخدرات    
63: ق      أ. فارس  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 علم النفس األسري    
63: ق    بكار أ.  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 التربٌة البٌئٌة    
63: ق   أ. أحمٌد  

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

التعلمنظرٌات       
63: ق     بن دعٌمة أ.  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 النظام التربوي الجزائري   
63: ق     أ. عظٌمً  

 المناهج التربوٌة
63: ق    خنٌش أ.  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة   
63: ق     أ. ....  

 الموهبة والتفوق
63: ق    زرقان أ.  

ربعـــــاءاأل     
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20وج: ــــالف                                                                                                               علم النفس التربويالسنة الثالثة  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 مخاطر المخدرات    
64: ق      أ. فارس  

 
 

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 علم النفس األسري    
64: ق    بكار أ.  

 
 

 الســـــــبت  
10/11/0202  

 التربٌة البٌئٌة    
64: ق   أ. أحمٌد  

 
 

 األحــــــــد  
15/11/0202  

 نظرٌات التعلم    
64: ق     بن دعٌمة أ.  

 
 

 االثنــــــٌن  
16/11/0202  

 النظام التربوي الجزائري   
64: ق     أ. عظٌمً  

 المناهج التربوٌة
64: ق    خنٌش أ.  

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

 لغة أجنبٌة   
64: ق     أ. ....  

 الموهبة والتفوق
64: ق    زرقان أ.  

ربعـــــاءاأل     
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20.  21وج: ــــالف                                                                                                ماســــتر   علم النفس العٌاديالسنة األولى  

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 علم النفس اإلجرام    

65: ق    آٌت مجبرأ.   
 عل النفس الصدمة

65: ق      زكراويأ.   
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
 االختبارات والمقاٌٌس   

65: ق      أ. بوعود  
العالجات النفسٌة                  

65: ق    شرفًأ.      
 الســـــــبت   

10/11/0202  
 االضطرابات السٌكسوماتٌة   

65: ق    أ. جبار   
  االتصال

65: ق    أ. أوملٌلً  
 األحــــــــد   

15/11/0202  
 لغة أجنبٌة   

65 :ق      عمارجٌةأ.   
 دٌنامٌكٌة الجماعات

65: ق     أ. أوملٌلً  
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
 دراسة حالة    

65: ق      أ. بوروبة  
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
ربعـــــاءاأل          

18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20.  21وج: ــــالف                                                                                                ماســــتر  المدرسًعلم النفس السنة األولى  

10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

النفس االجتماعً المدرسًعلم     
66: ق    مزوزأ.   

 تقنٌات جمع البٌانات
66: ق       أ. عزٌز  

 الخـمـٌـس   
10/11/0202  

حماٌة الطفولة والمنظمات   
 الدولٌة

66: ق      أ. لعزازقة      

         صعوبات التعلم األكادٌمٌة

66: ق     أ. تٌغلٌت   
 الســـــــبت   

10/11/0202  

النفس المرضً للمتمدرسعلم     
66: ق       أ. حافري  

 علم النفس األسري 
66: ق    أ. بوثلجة  

 األحــــــــد   
15/11/0202  

 لغة أجنبٌة  
66 :ق       لعزازقةأ.   

 التد.ع تطبٌق االختبارات النفسٌة
66: ق     أ. بكار  

 االثنــــــٌن   
16/11/0202  

 الدافعٌة والمشروع المدرسً   
66: ق      وسطانًأ.   

لثالثـــــاءا     
17/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

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

15 ---- 16  10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 االختٌار المهنً    

67: ق    أ. بوعلً  
       منهجٌة وتقنٌات البحث

67: ق       أ. بوعلً  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
 تسٌٌر الموارد البشرٌة   

67: ق  بكوش  أ.   
 إدارة الصراع

67: ق     ٌسعدأ.            
 الســـــــبت   

10/11/0202  
 االتصال التنظٌمً   

67: ق       لونٌسأ.   
              السلوك التنظٌمً

67: ق    أ. لونٌس  
 األحــــــــد   

15/11/0202  
 لغة أجنبٌة   

67 :ق      خوٌلدأ.   
 األرغونومٌا المعرفٌة

67: ق     أ. بغول   
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
التطبٌقً اإلحصاء      

67: ق      أ. بغول  
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
ربعـــــاءاأل          

18/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20.  21وج: ــــالف                                                                                    ماســــتر  علم األعصاب اللغويالسنة األولى  

10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 الحبسة عند الطفل   

68: ق     أ. عقٌدة  
 تحلٌل المدونة

68: ق       أ. جنون  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
 الشٌخوخة العصبٌة  

68: ق    أ. خرباش  
 الشلل الدماغً

68: ق    أ. خرباش  
 الســـــــبت   

10/11/0202  
 الحبسة عند الراشد والمسن  

68: ق     أ. بزٌح  
 نظرٌات اللغة واالتصال

68: ق     بوفاسةأ.   
 األحــــــــد   

15/11/0202  
 لغة أجنبٌة  

68 :ق      بوروبةأ.   
 النمو المعرفً واللغوي

68: ق      أ. خالد  
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
                 العٌادٌة   المقابلة    

68: ق       أ. ٌوسفً       
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

18/11/0202  
 

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      20.  21وج: ــــالف                                                                                          ماســــتر  علم النفس التربويالسنة األولى  

10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 التربٌة المستمرة  
69: ق    أ. خنٌش  

 البٌداغوجٌا الفارقٌة

69: ق    أ. سترالرحمان  
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
 منهجٌة التقصً المٌدانً فً التربٌة  

69: ق      ًأ. خلٌف                
 العالقة التربوٌة

69: ق     أ. سالم  
 الســـــــبت   

10/11/0202  
 هندسة التكوٌن  

69: ق       أ. أحمٌد  
 تكوٌن المكونٌن

69: ق    أ. سامعً  
 األحــــــــد   

15/11/0202  
 لغة أجنبٌة  

69 :ق      خوٌلدأ.   
لتكوٌن المهنً والتمهٌنا  

69: ق     أ. سامعً  

 االثنــــــٌن   
16/11/0202  

 اإلحصاء فً علم النفس   

69: ق      أ. صحراوي  
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

18/11/0202  
 

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      21وج: ــــالف                                                                                            ماســــتر   اإلرشاد والتوجٌهالسنة األولى  

10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 مشكالت األنظمة المعلوماتٌة  

70: ق  بلقٌدوم   أ.           

             ع.النفس االجتماعً

70: ق     عالونةأ.             
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
                   منهجٌة البحث  

70: ق      أ. قماز    
          إرشاد الحاالت الخاصة

70: ق     أ. مقدم       
 الســـــــبت   

10/11/0202  
 التوجٌه واإلرشاد المهنً  

70: ق       بوصلبأ.    
 تقوٌم البرامج اإلرشادٌة

70: ق    أ. عتوتة  
 األحــــــــد   

15/11/0202  
 لغة أجنبٌة  

70 :ق      قرنانًأ.   
 االتصال

70: ق      أ. خلٌفً  
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
   

 
 المعالجة اإلحصائٌة

70: ق     أ. شامً  
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

18/11/0202  
 

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                            

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/18

      21وج: ــــالف                                                                      ماســــتر   األنظمة التعلٌمٌة والمناهج الدراسٌةالسنة األولى  

10 ---- 15  10 ---- 10  10 ------ 10  11 ------ 10  12 ---- 11  9 ------ 12  8 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

 ع.ن.االجتماعً  
71: ق       أ. سالم  

        القٌاس والتقوٌم التربوي

71: ق       بوعبدهللاأ.   
 الخـمـٌـس   

10/11/0202  
 تصمٌم وتطوٌر المناهج  

71: ق      أ. نوٌوة  
             تحلٌل أنظمة التعلٌم

71: ق     أ. دعٌدش  
 الســـــــبت   

10/11/0202  
                استراتٌجٌات التعلم  

71: ق       أ. بوصلب   
         منهجٌة وتقنٌات البحث

71: ق    أ. ٌسعد  
 األحــــــــد   

15/11/0202  
 لغة أجنبٌة  

71 :ق      خوٌلدأ.   
             اإلحصاء االستداللً

71: ق   أ. صحراوي    
 االثنــــــٌن   

16/11/0202  
 االتصال   

71: ق      أ. جدوالً  
لثالثـــــاءا     

17/11/0202  
ربعـــــاءاأل         

18/11/0202  

 


