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2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 *السداسي الثالث والرابع* فرع علم النفستوزيع المقاييس لطلبة السنة الثانية نظام ل.م.د   
 اذـــــــــاألست اســـــــــــــــــالمقي مـالرق اذـــــــــاألست اســـــــــــــالمقي الرقم

 بورنان سامية -2-علم النفس النمو 10 بورنان سامية -0-علم النفس النمو 10
-لقياس النفسي وبناء االختباراتا 12

0- 
-القياس النفسي وبناء االختبارات 12 ابراهيمي سامية 

2- 
 ابراهيمي سامية

  مدخل إلى علم النفس المعرفي 10 زيد الخير سميرة علم النفس الفيزيولوجي 10

 بورنان سامية مدخل إلى علم النفس المرضي 10 بورنان سامية الشخصية 10

 ناصر باي أعمر -2-فلسفة العلوم 10 ناصر باي أعمر -0-مفلسفة العلو 10
 طه حمود -2-إحصاء استداللي ورياضي 10 طه حمود -0-إحصاء استداللي ورياضي 10
 دوباخ قويدر مدخل إلى علم النفس التنظيمي 10 بودربالة دمحم علم النفس االجتماعي 10

 زموري حميدة -2-وتقنيات البحثمنهجية  10 زموري حميدة -0-منهجية وتقنيات البحث 10
 مكفس عبد المالك -2-تكنولوجيا االتصال والتوثيق 10 مكفس عبد المالك -0-تكنولوجيا االتصال والتوثيق 10
 ساكر نور الدين -2-لغة أجنبية 01 ساكر نور الدين -0-لغة أجنبية 01

  رئيس اللجنة البيداغوجية : مكفس عبد املاكل 

 غوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبارايجتمتع اللجنة البيدا

 

 

 

 



                                                                                                              ة المسيلة                             جامع

2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 *السداسي الثالث والرابع*علوم التربية توزيع المقاييس لطلبة السنة الثانية نظام ل.م.د   فرع 
 األستـــــــــاذ قيـــــــــــــــــاسالم الرقـم األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

مدخل إلى اإلرشاد والتوجيه  10 مناصرية عمر مذاهب ونظريات التربية 10
 التربوي

 مناصرية عمر

 بن زطة بلدية -2-علم النفس التربوي 12 بن زطة بلدية -0-علم النفس التربوي 12
إلى التربية العالجية والتعليم مدخل  10 عمور عمر مدخل إلى المناهج والتقويم التربوي 10

 المكيف
 بودربالة دمحم

-القياس وبناء االختبارات في التربية 10
0- 

القياس وبناء االختبارات في  10 ميمون حدة 
 -2-التربية

 ميمون حدة

 ناصر باي أعمر -2-فلسفة التربية 10 ناصر باي أعمر -0-فلسفة التربية 10
 بوقرة عواطف -2-إحصاء استداللي ورياضي 10 رة عواطفبوق -0-إحصاء استداللي ورياضي 10
 كتفي عزوز مدخل إلى علم اإلدارة المدرسية  10 بوجالل السعيد علم االجتماع التربوي 10

 عمور عمر -2-منهجية وتقنيات البحث 10 عمور عمر -0-منهجية وتقنيات البحث 10
تكنولوجيا االتصال والمعلومات  10

 -0-والتوثيق
تكنولوجيا االتصال والمعلومات  10 عبد الغني بوداعة

 -2-والتوثيق
 بوداعة عبد الغني

 بوقليمينة مصطفى -2-لغة أجنبية  01 بوقليمينة مصطفى  -0-لغة أجنبية  01

  : بن زطة بدليةرئيس اللجنة البيداغوجية  

 جامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبارايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الا

 

 



                                                                                                              ة المسيلة                             جامع

2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 *والسادس الخامسالسداسي *تخصص عيــادي نظام ل.م.د    الثالثةتوزيع المقاييس لطلبة السنة 
 األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــــــاس الرقـم األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

حسي اضطرابات النمو ال 10
 الحركي

 زيد الخير سميرة اللغة اضطرابات 10 مرازقة وليدة

 قارة السعيد العالجات النفسية 12 شحام عبد الحميد االضطرابات النفس جسمية 12
اضطرابات الجهاز العصبي  10

 والحواس
بوعالقة فاطمة  علم اإلجرام واالنحراف 10 بوعالقة فاطمة الزهرة

 الزهرة
للطفل علم النفس المرضي  10

 والمراهق
  علم األدوية 10 مرازقة وليدة

 بوقليمينة مصطفى لغة أجنبية 10 قارة السعيد علم النفس المرضي للراشد 10
 تربص وكتابة التقرير 10 سفاري لبنى تقنيات الفحص العيادي 10
  بوقليمينة مصطفى لغة أجنية 10

  : قارة السعيدرئيس اللجنة البيداغوجية  

 البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجباراي جتمتع اللجنة
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2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 الخامسالسداسي *تخصص عمل وتنظيم نظام ل.م.د    الثالثةتوزيع المقاييس لطلبة السنة 

 *والسادس
 األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــــــاس رقـمال األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

 بليل عفاف تسيير المؤسسة 10 علوطي عاشور  ميادين علم النفس التنظيمي 10
التوجيه واالنتقاء واإلرشاد  12

 المهني
 جالب مصباح تسيير وتنمية الموارد البشرية 12 مغار عبد الوهاب

 قرساس الحسين عالقات العمل 10 دوباخ قويدر تحليل الفرد وتحليل العمل 10

 دوباخ قويدر التكوين المهني 10 علوطي عاشور السلوك التنظيمي 10

 ساكر نور الدين لغة أجنبية 10 مغار عبد الوهاب األرغنوميا التصميمية والمعرفية 10
منهجية البحث في علم النفس  10

 التنظيمي
 تربص وكتابة التقرير 10 عظيمي مسعودة

  ساكر نور الدين يةلغة أجن 10

  : مغار عبد الوهابرئيس اللجنة البيداغوجية  

 رايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبا

 
 
 
 



                                                                                                              ة المسيلة                             جامع

2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 الخامسالسداسي *توجيه و إرشادتخصص نظام ل.م.د    الثالثةتوزيع المقاييس لطلبة السنة 

 *والسادس
 األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــــــاس الرقـم األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

 برو دمحم -2-اإلرشاد والتوجيه 10 برو دمحم -0-اإلرشاد والتوجيه 10

 نقبيل بوجمعة خصائص المتعلم 12 نوال بوضياف تقنيات الفحص والكشف 12
علم النفس المرضي للطفل  10 شحام عبد الحميد تسيكولوجية االضطرابا 10

 والمراهق
 عزوق جميلة

 قارة السعيد دراسة الحالة 10 دهيمي شهرزاد التأخر الدراسي 10
  لغة فرنسية 10 غريب الحسين إحصاء 10

  تربص وكتابة التقرير 10 شريفي حليمة علم النفس االجتماعي التربوي 10

  بوداعة عبد الغني لمعلوماتيةا 10
 طالبي الصادة منهجية 10
 نقبيل بوجمعة خصائص التعليم 10
  لغة فرنسية 01

  : نقبيل بومجعةرئيس اللجنة البيداغوجية  

 يس القسم اجبارايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئ 

 

 

 



                                                                                                              ة المسيلة                             جامع

2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 *والثاني األولالسداسي * عمل وتنظيم تخصص ترـــاسـاألولى متوزيع المقاييس لطلبة السنة 
 األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــــــاس الرقـم األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

 جالب مصباح -2-تسيير الموارد البشرية 10 جالب مصباح -0-تسيير الموارد البشرية 10
 مغار عبد الوهاب -2-اإلرشاد والتوجيه المهني 12 مغار عبد الوهاب -0-اإلرشاد والتوجيه المهني 12
 واضح العمري -2-اإلحصاء 10 واضح العمري -0-اإلحصاء 10

 عظيمي مسعودة -2-منهجية البحث 10 عظيمي مسعودة -0-منهجية البحث 10

 واضح العمري االرغونوميا التصميمية 10 الب نور الدينعج يار المهنياالخت 10
 واضح العمري االرغونوميا الذهنية 10 ضياف زين الدين تحليل العمل وتحليل الفرد 10
 مجاهدي الطاهر السلوك التنظيمي 10 خليفي علية التكوين المهني 10
 مكفس عبد المالك -2-جيا االتصالتكنولو 10 مكفس عبد المالك -0-تكنولوجيا االتصال 10
  -2-لغة أجنية 10  -0-لغة أجنية 10

  : واحض العمريرئيس اللجنة البيداغوجية 

 رايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبا
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2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 

 *والثاني األولالسداسي * عيــادي تخصص األولى ماسترالسنة  توزيع المقاييس لطلبة
 األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــــــاس الرقـم األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

 اسماعيلي يامنة علم الضحايا 10 ابراهيمي أسماء علم النفس النمو 10

 خرخاش أسماء لم النفس المعرفيع 12 عمور عمر -0-منهجية وتقنيات البحث 12
 سفاري لبنى -0-علم النفس المرضي 10 سفاري لبنى -0-علم النفس المرضي 10

 عمور عمر -2-منهجية وتقنيات البحث 10 واضح العمري اإلحصاء 10

 ميمون حدة مبادئ عامة في القياس النفسي 10 اسماعيلي يامنة علم اإلجرام 10
 مكفس عبد المالك اتية والتربيةالمعلوم 10  لغة فرنسية 10

  : اسامعييل ايمنةرئيس اللجنة البيداغوجية  

 رايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبا
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2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 

 *والرابع الثالثالسداسي *عمل وتنظيم  تخصص مـاســـتر الثانيةتوزيع المقاييس لطلبة السنة 
 المقيـــــــــــــــــاس الرقـم األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

 المذكرة 10 ضياف زين الدين تسيير المؤسسة 10

 تربص بالمؤسسة 12 مجاهدي الطاهر علم النفس االجتماعي للعمل 12
 الملتقيات 10 بعلي مصطفى منهجية وتقنيات البحث 10

  ضياف زين الدين عالقات العمل 10

  : ضياف زين ادلينرئيس اللجنة البيداغوجية  

 رايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبا
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2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 

 *والرابع الثالثالسداسي *تخصص عيــادي  ية ماسترالثانتوزيع المقاييس لطلبة السنة 
  المقيـــــــــــــــــاس  الرقـم األستـــــــــاذ المقيـــــــــــــاس الرقم

 المذكرة 10 اسماعيلي يامنة علم النفس المرضي للراشد 10

 تربص بالمؤسسة 12 خرخاش أسماء علم النفس الصدمي 12
 الملتقيات 10 ماعيلي يامنةاس نظريات العالج النفسي 10

  شريفي حليمة بيداغوجيا وديداكتيك 10

 غريب حسين بناء وتصميم االختبارات 10

  اسامعييل ايمنة اللجنة البيداغوجية : رئيس  

 ئيس القسم اجبارايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لر 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



                                                                                                              ة المسيلة                             جامع
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 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 تخصص اإلرشاد والتوجيه نظام كالسيكي الرابعةتوزيع المقاييس لطلبة السنة 
 مالحظات األستاذ المقاييس الرقم

  لمين نصيرة سيكولوجية االضطرابات 10
  شيحي سلمى تقنيات الفحص والكشف 12
  سي دمحم سعدية خصائص المتعلم 10

  رزاددهيمي شه التأخر الدراسي 10

  بوترعة ابراهيم التشريع المدرسي 10

  : ملني نصريةرئيس اللجنة البيداغوجية  

 رايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبا
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2102/2102 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
============================================================================================================= 

 
 التعليم المكيف والتربية العالجيةتخصص  نظام كالسيكي الرابعة ة توزيع المقاييس لطلبة السن

 مالحظات األستاذ المقاييس الرقم

بوعالقة فاطمة  -2-التربية الخاصة  10
 الزهراء

 

  شيحي سلمى التكيف االجتماعي 12
  بن زطة بلدية المناهج الدراسية 10

  صاهد فتيحة البحث التربوي 10

 بوعالقة فاطمة الزهرةوجية : رئيس اللجنة البيداغ  

 رايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبا
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 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
                                                                                                                                                     قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  

                          00/10/2102المسيلة في : 
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 التربيةالتكوين والتسيير بقطاع تخصص  نظام كالسيكيالرابعة توزيع المقاييس لطلبة السنة 
 مالحظات األستاذ المقاييس الرقم

تعليمية المواد العلمية  10
 واإلنسانية

  برو دمحم

  سي دمحم سعدية السياسة التربوية 12
  شريفي حليمة العملية التعليمية 10

  كتفي عزوز القيادة التربوية 10

  : كتفي عزوزرئيس اللجنة البيداغوجية  

 شهر لتقيمي املسار وتقيمي سري ادلراسة وحيرض الاجامتع ممثل الطلبة وحيرر تقرير يسمل لرئيس القسم اجبارايجتمتع اللجنة البيداغوجية لك 

 
 


