
                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

   
  

  لثالثالسداسي ا           علم النفس شعبة  السنة الثانیة         األولى الجزئیةبرنامج االمتحانات 

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین  علم النفس النمو والفروق الفردیة

11.00 
إلى 

12.30 

 عزوق جمیلة/ د

01- 02 -03-05 

06-07-08-09-

10-11 

 طالبي الصادة/ د  14/01/2020: الثالثاء   نظریات الشخصیة

 عبد الحق بركات/ د  15/01/2020: األربعاء   منھجیة و تقنیات البحث

 عواطف بوقرة/ د  16/01/2020: الخمیس القیاس النفسي وبناء االختبارات

  یدشحام عبد الحم/  د  18/01/2020: السبت   علم النفس الفیزیولوجي

 بوترعة ابراھیم/ د  19/01/2020:  األحد  نظریات التعلم

 بلدیة بن زطة/ د  20/01/2020: االثنین   علم النفس المعرفي

                                                                                                          

  رئیس القسم                                                                                                          

                      

  



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

  

  الثالثالسداسي            شعبة علوم التربیةالسنة الثانیة           األولى رنامج االمتحانات الجزئیةب

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   مذاھب ونظریات تربویة حدیثة

11.00 
إلى 

12.30 

 جعالب نور الدین/ د

12-13-

14-15 

  دمحم بودربالة / د  14/01/2020: الثالثاء   علم النفس االجتماعي المدرسي

  بوجالل سھیلة/ د  15/01/2020: األربعاء   علم النفس التربوي

 شریفي حلیمة/ د  16/01/2020: الخمیس  ثةطرق واستراتجیات التدریس الحدی

  براخلیة عبد الغني/ د  18/01/2020: السبت   - 1- المدرسیةالقیاس التربوي و بناء االختبارات  

 عمر عمور/د.أ  19/01/2020: االحد   تقنیات البحث التربوي 

 عمر مناصریة/ د  20/01/2020: االثنین   ابستمولوجیا التربیة

  

  رئیس القسم                                                                                                                

 

  



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

  خامسالالسداسي         علم النفس العیاديالسنة الثالثة             األولىبرنامج االمتحانات الجزئیة            

  القاعة  األستاذ  تالتوقی  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   اضطرابات اللغة

13.00 
إلى 

14.30 

 بن زطة بلدیة / د

01- 02 -03-

05-06-07-

08-09-10-11 

  ابراھیمي أسماء/ د  14/01/2020: الثالثاء   اضطرابات الشخصیة عند الراشد

 أسماء خرخاش / د  15/01/2020: األربعاء   اضطرابات السلوك

  لبنى سفاري /د  16/01/2020: الخمیس  فس العیادي ودراسة الحالةعلم الن

  فاطمة الزھراء بوعالقة/ د  18/01/2020: السبت   اختبارات الشخصیة

 اسماعیلي الیامنة /. د.أ  19/01/2020: االحد   علم النفس المرضي للطفل والمراھق 

  الحكم الراشد وأخالقیات المھنة
 رمضان خطوط/ د  20/01/2020: االثنین   )كمقیاس مشتر(           

  فاطمة الزھراء بوعالقة/ د  21/01/2020 :الثالثاء  اضطرابات الحسیة الحركیة واألدائیة

  رئیس القسم                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         

  



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

  خامسسداسي الال          والتنظیم علم النفس العملالسنة الثالثة              األولى برنامج االمتحانات الجزئیة

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   السلوك التنظیمي

13.00 
إلى 

14.30 

 عاشور علوطي/د

  

  

 

17+18  
 

 

 

 واضح العمري/ د  14/01/2020: الثالثاء   األرغونومیا

 ب مغار عبد الوھا/ د  15/01/2020: األربعاء   تحلیل العمل ودراسة المراكز

 ضیاف زین الدین / د.أ  16/01/2020: الخمیس  تسییر المؤسسة

 مكفس عبد المالك  /د  18/01/2020: السبت   منھجیة البحث

 بوجالل سعید/د  19/01/2020: االحد   - 1- تسییر الموارد البشریة

  الحكم الراشد وأخالقیات المھنة
 رمضان خطوط/ د  20/01/2020: االثنین   )مقیاس مشترك(        

 قویدر دوباخ/ د   21/01/2020 :الثالثاء  الوقایة واألمن في العمل

  رئیس القسم                                                                                                                    

                                                                                                                                             

                                 



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

  خامسالسداسي ال          إرشاد وتوجیھالسنة الثالثة           األولىبرنامج االمتحانات الجزئیة 

  القاعة  ذاألستا  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   تكنولوجیا التربیة

13.00 
إلى 

14.30 

 دمحم برو/ د.أ

12 -13-  

14 -15-16  
 

-مبادئ ونظریات اإلرشاد والتوجیھ 
  بوزناد سمیرة / أ  14/01/2020: الثالثاء   -1

 بلیل عفاف / د  15/01/2020: األربعاء   التوجیھ المھني والمدرسي

 لمین نصیرة / د  16/01/2020: الخمیس  سیةاإلرشاد والصحة النف

 حلیمة شریفي / د  18/01/2020: السبت   سیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاصة

  فتیحة صاھد/ د  19/01/2020: االحد   منھجیة وتقنیات البحث

  الحكم الراشد وأخالقیات المھنة
 طرمضان خطو/ د  20/01/2020: االثنین   )مقیاس مشترك(          

 ابراھیم بوترعة/ د  21/01/2020 :الثالثاء  التشریع المدرسي

  رئیس القسم                                                                                                                    

                                                                                                          

  



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

  األولالسداسي           علم النفس العیاديالسنة األولى ماستر             األولى برنامج االمتحانات الجزئیة

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   األطر النظریة المفسرة لالضطرابات النفسیة

09.00 
إلى 

10.30 

 یامنة اسماعیلي/ د.أ

01 -02-

03 -05-

06 -07  
 

 سفاري لبنى/د  14/01/2020: الثالثاء   سیكولوجیة األشخاص في اإلعاقة 

 بوجالل سعید/ د  15/01/2020: األربعاء   علم النفس المرضي للطفل والمراھق 

  نوال بوضیاف/ د  16/01/2020: الخمیس  علم النفس االیجابي

 بورنان سامیة / د  18/01/2020: السبت   م النفس المرضي للراشد والمسنعل

 بوقرة عواطف  /د  19/01/2020: االحد   تإحصاء وتحلیل المعطیا

 بركات عبد الحق / د  20/01/2020: االثنین   -1-فسیة والمقاییس الن االختبارات

  الزھراء بوعالقةفاطمة / أ  21/01/2020 :الثالثاء  -1-العالجات النفسیة 

   رئیس القسم                                                                                                              

  

  



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

        وتسییر الموارد البشریة علم النفس العمل والتنظیمالسنة األولى ماستر     ولىاألبرنامج االمتحانات الجزئیة 

  األولاسي السد

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   - 1- تسییر الموارد البشریة

09.00 
إلى 

10.30 

 مصباح جالب / د

21 

  عبد الوھاب مغار / د  14/01/2020: الثالثاء   علم النفس االقتصادي

   قویدر دوباخ / د  15/01/2020: األربعاء   التوجیھ المھني وبناء المشروع

  عاشور علوطي/ د  16/01/2020: الخمیس  قانون وعالقات العمل

  براخلیة عبد الغني/ د  18/01/2020: السبت  علم النفس االجتماعي للمنظمات

 العمري واضح / د  19/01/2020: االحد  االرغنومیا التصمیمیة

  عبد الوھاب مغار / د  20/01/2020: االثنین   تحلیل العمل ودراسة المناصب

  مكفس عبد المالك/ د  21/01/2020 :الثالثاء  -1-منھجیة وتقنیات البحث

   رئیس القسم                                                              

 



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

                     السداسي األول          توجیھ و إرشادالسنة األولى ماستر   برنامج االمتحانات الجزئیة األولى              

  رئیس القسم                                                                                                         

 

                                                                                                        

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   التكفل بذوي صعوبات التعلم

09.00 
إلى 

10.30 

  مصباح جالب/ د

08 -09-10 -

11 -12-13  
 

   صاھد فتیحة/  د  14/01/2020: الثالثاء   منھجیة البحث في التوجیھ واإلرشاد

 أعمر ناصر باي / د  15/01/2020: األربعاء   تحلیل العملیة التعلیمیة التعلمیة

 نوال بوضیاف/ د  16/01/2020: الخمیس  أسالیب التوجیھ واإلرشاد التربوي

 مكفس  عبد المالك / د  18/01/2020: السبت   -1-التربویة المعالجة اإلحصائیة للبیانات

 جعالب نور الدین/ د  19/01/2020: االحد   ھندسة التكوین

 دمحم برو/ د  20/01/2020: االثنین   التوجیھ واإلرشاد المدرسي

 ذبیحي لحسن/ د  21/01/2020 :الثالثاء  المعلوماتیة والتعلیم عن بعد



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

                            السداسي الثالث          علم النفس العیاديالسنة الثانیة ماستر   برنامج االمتحانات الجزئیة األولى           

                                                                                                                                        

  رئیس القسم                                                                                                              

                                                                                                                                     

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   جتماعياالالمرضي  علم النفس 

11.00 
إلى 

12.30 

 سامیة بورنان  / د

16-17-18 

 نقبیل بوجمعة  / د  14/01/2020: الثالثاء   منھجیة البحث في علم النفس العیادي

مقاربة بین الثقافات : انتروبولوجیا
 یامنة اسماعیلي/ د.أ  15/01/2020: األربعاء   النفسیة لالضطرابات

 دھیمي شھرزاد /د  16/01/2020: الخمیس  الفحص العیادي

  أسماء خرخاش   / د  18/01/2020: السبت   -3-العالجات النفسیة 

  لبنى سفاري  / د  19/01/2020: االحد   م النفس الصحةعل

  عبد الحمید شحام  / د  20/01/2020: االثنین   األسرة واالضطرابات النفسیة

 بوزناد سمیرة / د  21/01/2020 :الثالثاء  )مقیاس مشترك( المقاوالتیة 



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

  الثالثالسداسي          علم النفس العمل والتنظیمماستر    ثانیةالسنة ال          ولىبرنامج االمتحانات الجزئیة األ

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020 :االثنین   لتنظیمیةالقیادة ا

13.00 
إلى 

14.30 

 الطاھر مجاھدي/ د.أ

21 

 لمین نصیرة / د  14/01/2020: الثالثاء  ملتقیات منھجیة

 نقبیل بوجمعة / د  15/01/2020: األربعاء   إدارة الجودة في میدان العمل 

إدارة األخطار النفسیة االجتماعیة في 
 ین ضیاف زین الد /د.أ  16/01/2020: الخمیس  العمل

ھندسة التكوین وتصمیم البرامج 
 العمري واضح / د  18/01/2020: السبت  التدریبیة

تسییر المسارات المھنیة وتطویر 
   قرساس حسین/ د  19/01/2020:  األحد الكفاءات

 ذبیحي لحسن/ د  20/01/2020: االثنین   تطبیق البرامج اإلحصائیة في الحاسوب

  02- 01 بوزناد سمیرة/ د 12.30إلى  11.00  21/01/2020: الثالثاء  )كمقیاس مشتر( المقاوالتیة 
    رئیس القسم                                                                                                                          

 

                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

  ثالثالسداسي ال          توجیھ و إرشاد ماستر   ثانیةالسنة ال              األولىبرنامج االمتحانات الجزئیة 

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: ثنین اال  متطلبات التوجیھ واالرشاد في ظل العولمة

11.00 
إلى 

12.30 

 دمحم برو / د.أ

19 -20-21 -

22 

 ناصر باي أعمر/ د  14/01/2020: الثالثاء   قضایا تربویة راھنة

  دھیمي شھرزاد / د  15/01/2020: األربعاء   االرشاد ومشكالت الطفولة والمراھقة

 بودربالة دمحم / د  16/01/2020: الخمیس  ارشاد الموھوبین

ناء وتكییف االختبارات والروائز النفسیة ب
 مصطفى بعلي / د  18/01/2020: السبت   التربویة

 عزوز كتفي/ د  19/01/2020: االحد   اإلرشاد األسري

 عواطف مام / د  20/01/2020: االثنین   البحث التوثیقي

 بوزناد سمیرة/ د  21/01/2020 :الثالثاء  )مقیاس مشترك( المقاوالتیة 

                                                                                                                                   

  رئیس القسم                                                                                                             

                                                                                                           



                                                                                                                                                                                                     ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
 2019/2020: السنة اجلامعية                                                                                                                         العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية

  
  
   ========================================================================================================== 

قسم علم النفس                                قسم علم النفس                                
 

                                              الثالثالسداسي           والتقویم التربوي النفسي القیاسماستر   ثانیةالسنة ال  األولىبرنامج االمتحانات الجزئیة 

  القاعة  األستاذ  التوقیت  التاریخ المقیاس         

  13/01/2020: االثنین   بناء الروائز والساللم وفق نموذج راش

13.00 
إلى 

14.30 

 میمون حدة. د

19 

 رابح قدوري. د.أ  14/01/2020: الثالثاء   ھانظریة الحقول المفاھیمیة  وتطبیقات

 بوجالل سھیلة.د  15/01/2020: األربعاء   حلقة البحث

بناء وتكییف االختبارات وفق طریقة 
 رابح قدوري.د.أ  16/01/2020: الخمیس  بیاجیھ العیادیة

 سامیة ابراھیمي.د  18/01/2020: السبت   النظریة المعاصرة في القیاس

  معوش عبد الحمید.د  19/01/2020:  األحد  SPSSیانات ب تحلیل الب

 میمون حدة. د  20/01/2020: االثنین   نموذج راش في القیاس

  05 بوزناد سمیرة/ د 12.30إلى  11.00  21/01/2020: الثالثاء  )مقیاس مشترك( المقاوالتیة 
  

                                                                                                       


