
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية  ) 2020/2021السداسي الثاني  ( 3L+1M)برنامج امتحانات
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 03/06/2021جدٌد                                              شعبة علم النفس                             

 السنة الثالثة علم النفس العٌادي

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  11.00-10.00 13/06/2021األحد  علم النفس االدوٌة 01
 

 6المدرج+4المدرج

 بموم محمد.د.أ
 مميوح خميدة. د 14:00-13:00 14/06/2021االثنين  العالجات رات المنحى التحلٍلً 02
 حاج لكحل راضية. د 09.30-08.30 15/06/2021الثالثاء  المخذسات والمجتمع 03
 بومجان نادية.د 14:00-13:00 16/06/2021األربعاء العالجات السلىكٍة والمعشفٍة 04
 مريامة حنصالي. د.أ 09.30-08.30 17/06/2021الخميس العالج النسقً 05
 عقاقبة عبد الحميد. أ 14:00-13:00 19/06/2021السبت العالج رو المنحى اإلنسانً 06

 06/2021 /03فً:  طالب                                                                                           بسكرة 143:العدد اإلجمالً للطلبة

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية  ) 2020/2021السداسي الثاني  ( 3L+1M)برنامج امتحانات
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 03/06/2021جدٌد                                        شعبة علم النفس                            

 السنة الثالثة علم النفس العمل والتنظٌم

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  11.00-10.00 13/06/2021األحد  تسٍٍش المىاسد البششٌة 01
 2ق+1ق

 د العقبي لزهر .أ
 باشا فاتن. د 14:00-13:00 14/06/2021االثنين  علم النفس التسىٌقً 02
 قشي الهام. د 09.30-08.30 15/06/2021الثالثاء  الصحة النفسٍة والعمل 03
 قشي الهام. د 14:00-13:00 16/06/2021األربعاء األسغىنىمٍا 04
 د  دبراسو فطيمة.أ 09.30-08.30 17/06/2021الخميس المخذسات والمجتمع 05
 باشا فاتن. د 14:00-13:00 19/06/2021السبت تحلٍل الفشد 06

 06/2021 /03فً:  طالب                                                                                      بسكرة29:العدد اإلجمالً للطلبة

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية  ) 2020/2021السداسي الثاني  ( 3L+1M)برنامج امتحانات
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 03/06/2021جدٌد                                   شعبة علم النفس                       

 السنة الثالثة علم النفس المدرسً

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

 ريحاني الزهرة. د C3+C2 11.00-10.00 13/06/2021األحد  منهجٍة التذخل النفسً التشبىي 01
 دودو صونيا. د 14:00-13:00 14/06/2021االثنين  التىجٍه المذسسً 02
 دبراسو فطيمة. د 09.30-08.30 15/06/2021الثالثاء مشافقة التالمٍز روي الصعىبات 03
 بن عامر وسيمة.د.أ 14:00-13:00 16/06/2021األربعاء تصمٍم البشامج اإلسشادٌة 04
 دبراسو فطيمة. د.أ 09.30-08.30 17/06/2021الخميس المخذسات والمجتمع 05
 بن خمفة محمد. د 14:00-13:00 19/06/2021السبت التسشب والتخلً عن الذساسة 06

 06/2021 /03فً:  طالب                                                                                            بسكرة54:العدد اإلجمالً للطلبة

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية  ) 2020/2021السداسي الثاني  ( 3L+1M)برنامج امتحانات
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 03/06/2021جدٌد                                        شعبة علم النفس                           

 السنة اولى ماستر علم النفس العٌادي

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

 11.00-10.00 13/06/2021األحد  عمم النفس االجرام 01

 +1المدرج 

 +2المدرج 

 3المدرج 

 د جابر نصرالدين. أ
 مميوح خميدة. د 14:00-13:00 14/06/2021االثنين  ديناميكية الجماعات والمؤسسات 02
 ساعد شفيق. د 09.30-08.30 15/06/2021الثالثاء االضطرابات السيكوسوماتية 03
 بموم محمد. د.أ 14:00-13:00 16/06/2021األربعاء عمم النفس الصدمة 04
 د خياط خالد.أ 09.30-08.30 17/06/2021الخميس 2العالجات النفسية 05
 مناني نبيل.د.أ 14:00-13:00 19/06/2021السبت االتصال 06

  06/2021 /03فً: طالب                                                                                          بسكرة200: العدد اإلجمالً للطلبة

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية  ) 2020/2021السداسي الثاني  ( 3L+1M)برنامج امتحانات
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

   03/06/2021جدٌد                            شعبة علم النفس                       

 السنة اولى ماستر علم النفس العمل والتنظٌم

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

  12.30-11.30 13/06/2021األحد  تسيير الموارد البشرية 01
 23ق+22ق 

 جوادي يوسف. د
 تاوريريت نورالدين. د.أ 15.30-14.30 14/06/2021االثنين  السموك التنظيمي 02
 باشا فاتن. د 11.00-10.00 15/06/2021الثالثاء االتصال التنظيمي 03
 جوادي يوسف. د 15.30-14.30 16/06/2021األربعاء االرغونوميا المعرفية 04
 بومعراف نسيمة. د 11.00-10.00 17/06/2021الخميس إدارة الصراع التنظيمي 05
 عجال مسعودة. د 15.30-14.30 19/06/2021السبت االختبار المهني وتقنيات التوظيف 06

 06/2021 /03فً:  طالب                                                                                           بسكرة38:العدد اإلجمالً للطلبة

 

 



 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العموم االجتماعية

 (الدورة العادية  ) 2020/2021السداسي الثاني  ( 3L+1M)برنامج امتحانات
 

 

                                                                                                     مساعد رئيس رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا
 دليلة خينش/ د.                                                                                                      أ

 

  

 03/06/2021جدٌد                                        شعبة علم النفس                  

 السنة اولى ماستر علم النفس المدرسً

 استاذ المقياس المكان التوقيت التاريخ المقياس الرقم

 12.30-11.30 13/06/2021األحد  صعوبات التعمم األكاديمية 01

 18ق+17ق

 بن خمفة محمد. د
 حنصالي مريامة. د 15.30-14.30 14/06/2021االثنين  عمم النفس البيولوجي والوتيرة   02
 بوعيشة أمال. د 11.00-10.00 15/06/2021الثالثاء عمم النفس المرضي لممتمدرس 03
 مرابطي عادل. د 15.30-14.30 16/06/2021األربعاء عمم النفس االجتماعي المدرسي 04
 جعفر صباح. د 11.00-10.00 17/06/2021الخميس عمم النفس األسري 05
 دامخي ليمى. د 15.30-14.30 19/06/2021السبت الدافعية والمشروع المدرسي 06

 06/2021 /03فً:  طالب                                                                                           بسكرة35:العدد اإلجمالً للطلبة

 

 


