
 

 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
ّ
 23/05/2018قاملة في        كل

       قسم علم النفس

ف بالبيداغوجياإلى السيد/        18/ ق ع ن / 641رقم : 
ّ
 نائب العميد املكل

 

 

 

 

 

 

 األّول والثاني ينلسداسيإلستدراكية لارزنامة امتحانات 

 2018 جوان 21إلى  09املمتدة من 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ، قاملة1945ماي  8جامعة 

ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
ّ
 كل

 قسم علم النفس
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  رزنامة امتحانات اإلستدراكية للسداس ي األّول  املمتدة من 10 إلى 14 جوان 2018

 التاريخ الساعة (SI) األّول مقاييس السداس ي  األستاذ الحجرة الطور 

 ثانية

 ليسانس

L2 

F2.8 2018-06-10 10,30-9,00 علم النفس الفيزيولوجي حرقاس 

F2.8 2018-06-10 12,30-11,00 1منهجية وتقنيات البحث بن صغير 

F2.8  2018-06-11 10,30-9,00 علم النفس املعرفي العافري 

F2.8 م مكناس ي
ّ
 2018-06-11 12,30-11,00 **نظريات التعل

F2.8 2018-06-12 10,30-9,00 علم النفس النمو والفروقات الفردية بن صويلح 

F2.8 2018-06-12 12,30-11,00 نظريات الشخصية هامل 

F2.8 2018-06-13 10,30-9,00 قياس نفس ي عريبي 

  2018جوان  14إلى  10املمتدة من  للسداس ي األّول رزنامة امتحانات اإلستدراكية 

 التاريخ الساعة (SI)مقاييس السداس ي األّول  األستاذ الحجرة الطور 

 ثالثة

 ليسانس

L3 

F2.12 ; F2.13   2018-06-10 11,00-9,30 اختبارات الشخصية هتانب 

F2.12 ; F2.13  2018-06-10 13,00-11,30 اضطرابات اللغة** مرحباوي 

F2.12 ; F2.13 2018-06-11 11,00-9,30 اضطرابات الشخصية للراشد إغمين 

F2.12 ; F2.13 2018-06-11 13,00-11,30 دراسة حالة براهمية 

F2.12 ; F2.13  2018-06-12 11,00-9,30 االضطرابات الحسية الحركية قدور 

F2.12 ; F2.13 2018-06-12 13,00-11,30 اضطرابات السلوك بوتفنوشات 

F2.12 ; F2.13 2018-06-13 11,00-9,30 علم النفس املرض ي للطفل واملراهق بودودة 

F2.12 ; F2.13 2018-06-14 13,00-11,30 حوكمة وأخالقيات املهنة لعرابة 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018ماي  21إلى   09املمتدة من  الثاني ين األّول و رزنامة امتحانات السداسي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ، قاملة1945ماي  8جامعة 

ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
ّ
 كل

 قسم علم النفس

 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         

 

  2018 جوان 21إلى  17املمتدة من  الثانيلسداس ي لاإلستدراكية رزنامة امتحانات 

 التاريخ الساعة (SII)مقاييس السداس ي الثاني  األستاذ الحجرة الطور 

 ثانية

 ليسانس

L2 

F2.8-9 2018-06-17 12,30-11,00 علم النفس العمل والتنظيم مكناس ي 

F2.8-9  2018-06-17 14,30-13,00 2منهجية وتقنية البحث صغيربن 

F2.8-9 2018-06-18 12,30-11,00 علم النفس املدرس ي حرقاس 

F2.8-9 2018-06-18 14,30-13,00 بناء اإلختبارات عريبي 

F2.8-9 2018-06-19 12,30-11,00 مدخل إلى علم النفس املرض ي بن طبولة 

F2.8-9 2018-06-19 14,30-13,00 2نمو والفروق الفرديةعلم النفس ال بن صويلح 

F2.8-9 2018-06-20 12,30-11,00 إرشاد وتوجيه دشاش 

 

 رئيس القسم

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018ماي  21إلى   09املمتدة من  الثاني ين األّول و رزنامة امتحانات السداسي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ، قاملة1945ماي  8جامعة 

ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
ّ
 كل

 قسم علم النفس

 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         

 

  2018 جوان 21إلى  17املمتدة من  الثانيلسداس ي لاإلستدراكية رزنامة امتحانات  

 التاريخ الساعة املقياس األستاذ الحجرة الطور 

 ثالثة

 ليسانس

L3 

F2.8-9 2018-06-17 10,30-9,00 العالجات ذات املنحى التحليلي بوتفنوشات 

F2.10-11 2018-06-17 12,30-11,00 العالجات السلوكية واملعرفية بن شيخ 

F2.8-9 2018-06-18 10,30-9,00 العالج ذو املنحى اإلنساني براهمية 

F2.10-11 2018-06-18 12,30-11,00 العالج النسقي بودودة 

F2.8-9  ــّدرات قدور ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  2018-06-19 10,30-9,00 مخاطر املخـــ

F2.10-11 2018-06-19 12,30-11,00 علم النفس األدوية بن طبولة 

 

رئيس القسم          

   

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018ماي  21إلى   09املمتدة من  الثاني ين األّول و رزنامة امتحانات السداسي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ، قاملة1945ماي  8جامعة 

ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
ّ
 كل

 قسم علم النفس

 5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         

 

  2018جوان  21إلى  17املمتدة من  للسداس ي الثانيرزنامة امتحانات اإلستدراكية 

 التاريخ الساعة املقياس ستاذ)ة(األ  الحجرة الطور 

 عيادي 1ماستر

F2.12 2018-06-17 10,30-9,00 االضطرابات السيكوسوماتية إغمين 

F2.12 2018-06-17 12,30-11,00 علم النفس اإلجرام دشاش 

F2.12 2018-06-18 10,30-9,00 2العالجات النفسية بودودة 

F2.12 2018-06-18 12,30-11,00 دراسة حالة براهمية 

F2.12 2018-06-19 10,30-9,00 واملؤسسات دينامية الجماعة بن صغير 

F2.12 هتان  2018-06-19 12,30-11,00 علم النفس الصدمة ب 

F2.12 هتان  2018-06-20 10,30-9,00 االختبارات واملقاييس النفسية ب 

F2.12  2018-06-21 12,30-11,00 االتصال قدور 

 

 رئيس القسم

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018ماي  21إلى   09املمتدة من  الثاني ين األّول و رزنامة امتحانات السداسي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ، قاملة1945ماي  8جامعة 

ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
ّ
 كل

 قسم علم النفس

 6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         

 

  2018جوان  21إلى  17املمتدة من  للسداس ي الثانيرزنامة امتحانات اإلستدراكية 

 التاريخ الساعة املقياس األستاذ الحجرة الطور 

 مدرس ي 1ماستر

F2.13  2018-06-17 12,30-11,00 الدافعية واملشروع املدرس ي قدور 

F2.13  2018-06-17 14,30-13,00 صعوبات التعلم األكاديمية العافري 

F2.13 2018-06-18 12,30-11,00 علم النفس البيولوجي والوثيرة املدرسية هامل 

F2.13 2018-06-18 14,30-13,00 علم النفس األسري  دشاش 

F2.13 2018-06-19 12,30-11,00 تقنيات جمع البيانات إغمين 

F2.13 2018-06-19 14,30-13,00 علم النفس املرض ي للمتمدرس هامل 

F2.13 2018-06-20 12,30-11,00 علم النفس االجتماعي املدرس ي شطرم 

F2.13 2018-06-21 14,30-13,00 التدريب على تطبيق االختبارات النفسية مشطر 

 

 رئيس القسم

 

 

 

 

 


