
 

 

 

 في دكتوراه )ل.م.د( شعبة علم النفسللسداس ي ألاول برنامج التكوين 

 تخصص: علم النفس الانحراف والجريمة

 

 المقياس األستاذ التوقيت اليوم

 السبت

  

 

 البحث الوثائقي خليدةد. سيدهم  000:0 -00000

 تكنولوجيا االعالم واالتصال د. سمير رحماني 00.00  -000:0

 دروس في تلقين البيداغوجيا د.بشقة سماح 0:.03 -00.00

 منهجية بن لمبارك سميةد. 00.00 -030:0

 انجليزية عواردالل.د 0:.00.00-03

 الثالثاء

 االنحراف والجريمة سيكولوجية د.شينار سامية  0:.00.00-00

 الصحة النفسية في المجال الجنائي        أد. بوقصة عمر 00.00 -0:.00

 القانون الجنائي      بن بوعزيز آسية.د 0:.03 -00.00

 

     

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -10 باتنة -جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا
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Université–BATNA 01- 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

DEPARTEMENTDE PSYCHOLOGIE ET 
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 في دكتوراه )ل.م.د( شعبة علم النفسللسداس ي ألاول برنامج التكوين 

 املخاطرة وألارغنومياتخصص: علم النفس 

 

 المقياس األستاذ التوقيت اليوم

 السبت

  

 

 البحث الوثائقي د. سيدهم خليدة 000:0 -00000

 تكنولوجيا االعالم واالتصال د. سمير رحماني 00.00  -000:0

 دروس في تلقين البيداغوجيا د.بشقة سماح 0:.03 -00.00

 منهجية بن لمبارك سميةد. 00.00 -030:0

 انجليزية عواردالل.د 0:.00.00-03

 الثالثاء

 سيكولوجية المخاطرة حنيفة صالحيأد.   0:.00.00-00

 بن علي راجيةأد.  00.00 -0:.00
التمثالت االجتماعية والمعتقدات     

  المرتبطة بالمخاطرة

 

     

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -10 باتنة -جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا

Ministère de l’EnseignementSupérieure 

Et de La Recherche Scientifique 

Université–BATNA 01- 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

DEPARTEMENTDE PSYCHOLOGIE ET 
SCIENCES DE L’EDUCATION ET 

L’ORTHOPHONIE 

 

 



 

 

 

 في دكتوراه )ل.م.د( شعبة علم النفسللسداس ي ألاول برنامج التكوين 

 الصحةتخصص: علم النفس 

 

 المقياس األستاذ التوقيت اليوم

 السبت

  

 

 البحث الوثائقي د. سيدهم خليدة 000:0 -00000

 تكنولوجيا االعالم واالتصال د. سمير رحماني 00.00  -000:0

 دروس في تلقين البيداغوجيا د.بشقة سماح 0:.03 -00.00

 منهجية بن لمبارك سميةد. 00.00 -030:0

 انجليزية عواردالل.د 0:.00.00-03

 الثالثاء

 جارهللا سليماند.  0:.00.00-00
القلب و األوعية الدموية  مراضعلم أ

 النفسي

 كي علم النفس الصحة اإلكليني     أحمان لبنى .أد 00.00 -0:.00

 علم االوبئة السلوكية عليوة سميةد. 0:.03 -00.00

 

     

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -10 باتنة -جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا

Ministère de l’EnseignementSupérieure 

Et de La Recherche Scientifique 

Université–BATNA 01- 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

DEPARTEMENTDE PSYCHOLOGIE ET 
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