
 للسداسً االول   للحصص الدراسٌة لدكتوراه شعبة علم النفسالتوزٌع الزمنً 

 /  التوزٌع الزمنً لتخصص علم النفس العٌادي1

التوقٌت/  االٌام -10.88 10088-1.0.8 ساعة 11088-130.8 00.8-11088 0088 
130.8 

 انجلٌزٌة  السبت 

 عوار دالل

البحث 

 الوثائقً 

د خلٌدة هناء 

 سٌدهم

تكنولوجٌات االعالم  

 واالتصال 

 د. جاب هللا رمزي

 

 فترة غداء 

دروس فً تلقٌن 

 البٌداغوجٌا 

 اد بن فلٌس خدٌجة 

 

 منهجٌة

 سداسً لكل  سا 30 بمجموع  مقٌاس لكل  سا 0مقاٌٌس التخصص  االحد 

   بركو دمزوز.اد            للطفل المرضً النفس علم

 سامٌة شٌنار. د                    االسقاطً النفس علم

   وناس امزٌان. اد  الطفل الضطرابات العالجٌة التقنٌات
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-..000 00088-0.0.8 ساعة 030.8-00088 00088-00.8 0088  التوقيت/  االيام
030.8  

 انجلٌزٌة   السبت 

 

البحث 

 الوثائقً 

 

تكنولوجٌات 

االعالم  

 واالتصال 

 فترة

 غداء

دروس فً تلقٌن 

 البٌداغوجٌا 

منهجٌة 

 البحث

 سا  لكل سداسً 30سا  لكل مقٌاس  بمجموع  0مقاٌٌس التخصص   االحد 

 سمٌة علٌوة. د    لالطفال االكلنٌكً الصحة نفس علم

 لبنى احمان. اد االكلنٌكً الصحة النفس علم

 ٌوسف عدوان. السلوكً اد االوبئة علم

 

 

 

 جامعة -باتنة 81

 واالجتماعٌة اإلنسانٌة العلوم كلٌة

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واالرطفونٌا 

 شعبة علم النفس 
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  030.8-..000 00088-0.0.8 ساعة 030.8-00088 00088-00.8 0088  التوقيت/  االيام

 البحث انجلٌزٌة  السبت 

 الوثائقً 

تكنولوجٌات 

االعالم  

 واالتصال 

 فترة

 غداء

دروس فً تلقٌن 

 البٌداغوجٌا 

 

 منهجٌة 

 

 سداسً لكل  سا 30 بمجموع  مقٌاس لكل  سا 0مقاٌٌس التخصص  االحد 

   بركو مزوز. اد علم النفس المرضً للطفل   ـــ-- 

 حدة ٌوسفً. اداالرشاد النفسً والمشكالت المدرسٌة  -- 

 السعٌد بوعون. د ـــ المدرسة والباثولوجٌا االجتماعٌة 
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  030.8-0588 00088-0.0.8 ساعة 030.8-00088 00088-00.8 0088  التوقيت/  االيام

البحث  انجلٌزٌة  السبت 

 الوثائقً 

تكنولوجٌات 

 االعالم  واالتصال 

 فترة

 غداء

دروس فً تلقٌن 

 البٌداغوجٌا 

 منهجٌة

  سداسً لكل  سا 30 بمجموع  مقٌاس لكل  سا 0مقاٌٌس التخصص  االحد 

 سعاد مخلوف السلوك التنظمً ــــــــــــ

 صبرٌنة سلٌمانً. د ــتنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة ــ

 عمر بوقصة. ادعلم النفس المرضً للعمل  

 

 // التوزٌع الزمنً لتخصص علم النفس المخاطرة واالرغونومٌا0

ساعة   030.8-00088 00088-00.8 0088  التوقيت/  االيام
  
 

0.0.8-00088 000..-030.8  

 انجلٌزٌة  السبت 

عوار 

 دالل 

 البحث الوثائقً 

 سٌدهم خلٌدة 

تكنولوجٌات 

 االعالم  واالتصال  

 فترة 

 غداء

دروس فً تلقٌن 

 البٌداغوجٌا  

 منهجٌة

 سداسً لكل  سا 30 بمجموع  مقٌاس لكل  سا 0مقاٌٌس التخصص  االحد 

  حنٌفة صالحً.ادعلم النفس المخاطرة  
 راجٌة علً بن.ادلمخاطرة  تماعٌة لـالتمثالت االج

 

 امضاء مسؤولة التكوٌن

 


