جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
السنة الثانية

علم النفس

المقياس
منهجية وتقنيات
البحث
أ.بن غذفة
علم النفس االمرضي
أ .بومعزة
علم النفس
االجتماعي
أ .عالونة
علم النفس والفروق
الفردية
أ .حجاب
علم النفس العمل
والتنظيم
أ .عسلي
بناء االختبارات
أ .طباع

التاريخ

المكان

التوقيت
مد 33
ف0 .6 .0

مد 32
ف2 .3 .4

ق 36
ف8 .7

ق 30
ف03 .9

مد 33
ف0 .6 .0
مد 33
ف0 .6 .0

مد 32
ف2 .3 .4
مد 32
ف2 .3 .4

ق 36
ف8 .7
ق 36
ف8 .7

ق 30
ف03 .9
ق 30
ف03 .9

مد 32
ف2 .3 .4

ق 36
ف8 .7

ق 30
ف03 .9

ق 36
ف8 .7

ق 30
ف03 .9
ق 30
ف03 .9
ق 30
ف03 .9

2022/06/26

39.03 — 38.03

2022/06/26

03.03 — 39.03

2022/06/27

00.43 — 03.43

2022/06/27

00.33 — 06.33

مد 33
ف0 .6 .0

2022/06/28

04.03 — 00.03

مد 33
ف0 .6 .0

مد 32
ف2 .3 .4

2022/06/28

03.03 — 04.03

مد 33
ف0 .6 .0

مد 32
ف2 .3 .4

ق 36
ف8 .7

مد 33
ف0 .6 .0
مد 33
ف6 .0

مد 32
ف2 .3 .4
مد 32
ف9 .8

ق 36
ف8 .7
ق 36
ف0

مد 33
ف0 .6 .0

مد 32
ف2 .3 .4

ق 36
ف8 .7

تكنولوجية االتصال
أ .بوجرادة
لغة أجنبية
أ... .

2022/06/29

39.03 — 38.03

2022/06/29

03.03 — 39.03

علم النفس المدرسي
أ .وسطاني

2022/06/30

03.03 — 39.03

مصلحة التعليم والتقييم

ق 30
ف03 .9

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  69جوان 6366
السنة الثانية

علوم التربية

المقياس

التاريخ

المكان

التوقيت

التربية المقارنة
أ .عزيز خالد
التربية العالجية والتعليم
المكيف
أ .بلماضي
القياس التربوي
أ .خرموش
اإلدارة والتخطيط التربوي
أ .باشيوة

2022/06/26

39.03 — 38.03

2022/06/26

03.03 — 39.03

2022/06/27

00.43 — 03.43

2022/06/27

00.33 — 06.33

علم النفس التربوي
أ .معارشة

2022/06/28

منهجية البحث التربوي
أ .خلوة

2022/06/28

لغة أجنبية
أ..... .

2022/06/29

التوجيه واإلرشاد التربوي
أ .خرموش منى

2022/06/29

04.03 — 00.03
03.03 — 04.03
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03

مد 36
ف4 .0 .6 .0
مد 36
ف4 .0 .6 .0

ق 34
ف3
ق 34
ف3

مد 36
ف4 .0 .6 .0
مد 36
ف4 .0 .6 .0

ق 34
ف3
ق 34
ف3

مد 36
ف4 .0 .6 .0

ق 34
ف3

مد 36
ف4 .0 .6 .0

ق 34
ف3

مد 36
ف4 .0 .6 .0

ق 34
ف3

مد 36
ف4 .0 .6 .0

ق 34
ف3

مصلحة التعليم والتقييم

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  69جوان 6366
السنة الثانية

أرطوفونيا

المقياس

التاريخ

منهجية البحث
أ .خالد

2022/06/26

تش.فيزيو.ج تنفسي
أ .بوفاسة

2022/06/26

االختبارات األرطوفونية
أ .سعد

2022/06/27

تش.فيزيو.ج العصبي
أ .بزيح

2022/06/27

القياس السمعي
أ .عبدالصمد

2022/06/28

علم النفس اللغوي
أ .ضيف

2022/06/28

لغة متخصصة
أ .لعزازقة

2022/06/29

الفنولوجيا
أ .قيرواني زهية

2022/06/29

التوقيت
39.03 — 38.03

03.03 — 39.03

00.43 — 03.43
00.33 — 06.33
04.03 — 00.03
03.03 — 04.03
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03

المكان
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0

مصلحة التعليم والتقييم

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
ماســــــتر  0علم النفس العيادي
التوقيت

المقياس

التاريخ

االتصال
أ .تغليت
االختبارات والمقاييس
أ .بوعود

2022/06/26

39.03 — 38.03

2022/06/26

03.03 — 39.03

اإلضطرابات السيكوسوماتية
أ .جبار
ديناميكية الجماعات والمؤسسات
أ .أومليلي

2022/06/27

00.43 — 03.43

2022/06/27

00.33 — 06.33

دراسة حالة
أ.عمارجية

2022/06/28

04.03 — 00.03

العالجات النفسية
أ .شرفي
علم النفس الصدمة
أ .زكراوي

2022/06/28

03.03 — 04.03

2022/06/29

39.03 — 38.03

اللغة األجنبية
أ .عمارجية

2022/06/29

علم االجرام
أ .آيت مجبر

2022/06/30

03.03 — 39.03
00.43 — 03.43

المكان
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0
مد 30
ف4 .0 .6 .0

مصلحة التعليم والتقييم

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
ماســــــتر  0علم النفس المدرسي
المقياس

التاريخ

علم النفس المرضي للمتمدرس
أ .حافري

2022/06/26

علم النفس االجتماعي المدر
أ .مزوز

2022/06/26

تقنيات جمع البيانات
أ .عزيز غ

2022/06/27

التدريب على تطبيق اإلختبارات
أ .بكار

2022/06/27

صعوبات التعلم األكاديمية
أ .تغليت

2022/06/28

حماية الطفولة والمنظمات الد
أ .بوروبة

2022/06/28

لغة أجنبية
أ .لبداني

2022/06/29

علم النفس األسري
أ .بوثلجة

2022/06/29

الدافعية والمشروع المدرسي
أ .وسطاني

2022/06/30

التوقيت
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03
00.43 — 03.43
00.33 — 06.33
04.03 — 00.03
03.03 — 04.03
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03
00.43 — 03.43

المكان
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0
مد 34
ف4 .0 .6 .0

مصلحة التعليم والتقييم

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
ماســــــتر  0علم األعصاب اللغوي العيادي
المقياس

التاريخ

المقابلة العيادية والتقييم العصبي اللغوي
أ .يوسفي
الحبسة عند الراشد والمسن
أ .بزيح

2022/06/26

39.03 — 38.03

2022/06/26

03.03 — 39.03

النمو المعرفي واللغوي
أ .نجار

التوقيت

2022/06/27

الشيخوخة العصبية
أ .خرباش

2022/06/27

نظريات اللغة واالتصال
أ .بوفاسة

2022/06/28

تحليل المدونة
أ .جنون

2022/06/28

الحبسة عند الطفل
أ .عقيدة

2022/06/29

لغة أجنبية
أ... .

2022/06/29

الشلل الدماغي
أ .طواوزة

2022/06/30

00.43 — 03.43
00.33 — 06.33
04.03 — 00.03
03.03 — 04.03
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03
03.03 — 39.03

المكان
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0
مد 38
ف4 .0 .6 .0

مصلحة التعليم والتقييم

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
ماســــــتر  0علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية
المقياس

التاريخ

اإلحصاء التطبيقي
أ .بغول

2022/06/26

تسيير الموارد البشرية
أ .بغول

2022/06/26

االتصال التنظيمي
أ .لونيس

2022/06/27

اإلختيار المهني
أ .بوعلي

2022/06/27

السلوك التنظيمي
أ .لونيس

2022/06/28

منهجية وتقنيات البحث
أ .بوعلي

2022/06/28

إدارة الصراع التنظيمي
أ .يسعد

2022/06/29

األرغونوميا المعرفية
أ .سيدي صالح

2022/06/29

لغة أجنبية
أ .خويلد

2022/06/30

التوقيت
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03
00.43 — 03.43
00.33 — 06.33
04.03 — 00.03
03.03 — 04.03
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03
00.43 — 03.43

المكان
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0
ق 34
ف6 .0

مصلحة التعليم والتقييم

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
ماســــــتر  0إرشاد وتوجيــه
المقياس

التاريخ

إرشاد الحاالت الخاصة
أ .مقدم

2022/06/26

التوقيت
39.03 — 38.03

منهجية البحث في اإلرشاد والتوجيه
أ .قماز
االتصال
أ .خليفي

2022/06/26

03.03 — 39.03

2022/06/27

00.43 — 03.43

تقويم البرامج اإلرشادية
أ .عتوتة

2022/06/27

المعالجة اإلحصائية
أ .شامي

2022/06/28

التوجيه واإلرشاد
أ .بوصلب

2022/06/28

مشكالت األتمتة المعلوماتية
أ .بلقيدوم

2022/06/29

علم النفس االجتماعي التربوي
أ .عالونة

2022/06/29

لغة أجنبية
أ .بلعربي

2022/06/30

00.33 — 06.33
04.03 — 00.03
03.03 — 04.03
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03
00.43 — 03.43

المكان
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0
ق30
ف0 .6 .0

مصلحة التعليم والتقييم

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
ماســــــتر  0علم النفس التربوي
المقياس

التاريخ

البيداغوجيا الفارقية
أ .سترالرحمان

2022/06/26

هندسة التكوين
أ .أحميد

2022/06/26

التكوين المهني
أ .سامعي
التربية المستمرة
أ .خنيش

التوقيت
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03

2022/06/27

00.43 — 03.43

2022/06/27

00.33 — 06.33

منهجية البحث في علم النفس
التربوي
أ .خليفي
اإلحصاء في علم النفس التربوي
أ .بن عيسى
تكوين المكونيين
أ .سامعي

2022/06/28

04.03 — 00.03

2022/06/28

03.03 — 04.03

2022/06/29

39.03 — 38.03

العالقة التربوية
أ .سالم

2022/06/29

لغة أجنبية
أخويلد

2022/06/30

03.03 — 39.03
00.43 — 03.43

مصلحة التعليم والتقييم

المكان
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0
ق 33
ف0 .6 .0

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة عمادة الكلية للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
بــرنامـــــج االمـتـحان االستدراكي الثاني
من  62جوان إلى  03جوان 6366
ماســــــتر  0األنظمة التعليمية والمناهج الدراسية
التوقيت

المقياس

التاريخ

استرايجية التعلم
أ .بوصلب
القياس والتقويم التربوي
أ .بوعبدهللا

2022/06/26

39.03 — 38.03

2022/06/26

03.03 — 39.03

منهجية وتقنيات البحث
أ .يسعد

2022/06/27

تحليل أنظمة التعليم
أ .دعيدش

2022/06/27

اإلحصاء اإلستداللي
أ .صحراوي

2022/06/28

تصميم وتطوير المناهج
أ .نويوة

2022/06/28

االتصال
أ .جدوالي

2022/06/29

علم النفس االجتماعي التربوي
أ .سالم

2022/06/29

لغة أجنبية
أ .خويلد

2022/06/30

00.43 — 03.43
00.33 — 06.33
04.03 — 00.03
03.03 — 04.03
39.03 — 38.03
03.03 — 39.03
00.43 — 03.43

مصلحة التعليم والتقييم

المكان
ق 76
ف0
ق 76
ف0
ق 76
ف0
ق 76
ف0
ق 76
ف0
ق 76
ف0
ق 76
ف0
ق 76
ف0
ق 76
ف0

