
 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 علوم اجتماعية األولى:السنة 

 

 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد ساييالمق المستوى

 
 

السنة األولى علوم 

 اجتماعية

علوم مدخل إلى 

 التربية
 Google meet 20:00-19:00 02/09/2020 د.الشيلي امحمد

مدخل إلى 

 الديموغرافيا

 Google meet 12:00 -11:00 02/09/2020 مرموري بشيرد.

األرطفونيامدخل إلى   Google meet 15:00  --14:00 23/08/2020 د.دليل سميحة 

مجاالت العلوم 

 االجتماعية
 Google meet 12:00-11:00 31/08/2020 د.بوهناف عبد الكريم

2 مدارس ومناهج  Google meet 11:30-10:00 01/09/2020 د. الصادق عثمان 

استدالليإحصاء      ا.خير الدين حاجي 

     

 

 



 قسم العلوم االجتماعية 

 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 الجتماعم اعل :الثانيةالسنة 

 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

 
 

الثانية علم السنة 

 االجتماع

31/08/2020 د.جودي حمزة الحركات االجتماعية  

 
10:00-11:00 Google meet 

النظريات السوسيولوجية 

 2 الحديثة 

02/09/2020 د.رضا نعيجة  

 
19:00-20:00 Google meet 

 Google meet 18:00 -17:00 02/09/2020 د.مرموري بشير 2التغير االجتماعي

    د.محمداتني العمل االجتماعي

منهجية البحث في علم االجتماع 

2 
    د.محمداتني

اإلحصاء االستداللي والرياضي 

2 
31/08/2020 مولوديد.  

 
11:00-12:00 Google meet 

     

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

 



 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 الجتماعم اعل :لثالثةاالسنة 

 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 
 

الثالثة علم السنة 

 االجتماع

    د.غربية سمراء علم اجتماع المخاطر
سوسيولوجيا الرابط االجتماعي 

2 

02/09/2020 د.اعراب علي  

 
19:00-20:00 Google meet 

2علم اجتماع المؤسسات   Google meet 20:00 -19:00 01/09/2020 د.بوقرة عبد المجيد 

علم االجتماع وقضايا  الوطن 

 العربي

30/08/2020 د.مسعد فتح هللا  
 

19:00- 20:00 Google meet 

 31/08/2020 د.بوهناف عبد الكريم تحقيق ميداني

 

19:00- 20:00 Google meet 

    بالشيخ اسماءد. المشروع الشخصي والمهني

     

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

30/08/2020 د.بكراوي عبد العالي علم نفس النمو و الفروق   21:00 – 22:00 Google meet 

 



 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 علم النفس :الثانيةالسنة 

 

 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 
الثانية علم السنة 

 النفس

2الفردية  

    د.بوشعور علم النفس المرضي

26/08/2020 د.سماني علم نفس العمل والتنظيم  

 
14:00-15:00 Google meet 

    د.اغياث علم النفس المدرسي

2 منهجية و تقنيات البحث 26/08/2020 د.بكراوي عبد العالي   

 
21:00 – 22:00 Google meet 

31/08/2020 د.قدوري امحمد بناء االختبارات  
 

21:00 – 22:00 Google meet 

     

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

 



 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 النفس المدرسيم عل :الثالثةالسنة 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 
 

السنة الثالثة: 

علم النفس 

 المدرسي

    د.اغياث  النفسي التربوي منهجية التدخل
02/09/2020 د.االنصاري مرافقة التالميذ ذوي الصعوبات  

 
19:00-20:00 Google meet 

 Google meet 18:00 -17:00 02/09/2020 د.بوفارس تصميم البرامج اإلرشادية
31/08/2020 د.فاتحي التسرب والتخلي عن الدراسة  

 
19:00-20:00 Google meet 

31/08/2020 د.بن ضورة تقنيات الفحص والكشف  
 

11:00-12:00 Google meet 

     

     

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

 
 

27/08/2020 د. شيحان السلوكية والمعرفيةالعالجات   

 
15:00-16:00 Google meet 

02/09/2020 د. بن ضورة العالجات ذات المنحى التحليلي  19:00-20:00 Google meet 

 



 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 علم النفس العيادي :الثالثةالسنة 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

السنة الثالثة: 

 علم النفس

 العيادي

 

28/08/2020 د.شيحان العالج النسقي  

 
15:00-16:00 Google meet 

31/08/2020 د.عبيد زرزورة العالج ذو المنحى االنساني  
 

19:00-20:00 Google meet 

31/08/2020 د.بن ضورة ت التشخيص: تقنيا  
 

19:00-20:00 Google meet 

     

     

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

 
 

السنة االولى ماستر 

: علم النفس 

 Google meet 16:30-15:30 23/08/2020 د.دليل سميحة التعلم األكاديمية صعوبات
    د. دحماني ماما علم النفس المرضي للمتمدرس
28/08/2020 د. بن خالد عبد الكريم علم النفس االجتماعي المدرسي  

 
15:00-16:00 Google meet 

 



 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 علم النفس المدرسي :االولى ماستر السنة 

 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 المدرسي
 

03/08/2020 د.بكراوي عبدالعالي الدافعية والمشروع المدرسي  
 

19:00-20:00 Google meet 

    د.ابليلة رقية التدريب على تطبيق االختبارات
د.بوفارس عبد  تقنيات جمع البيانات

 الرحمان

02/09/2020  

 
19:00-20:00 Google meet 

     

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

 
 

االولى ماستر علم 

إالجتماع التنظيم 

  والعمل

 التنظيم الحديث للمؤسسة
 03/09/2020 د. رضا نعيجة

 
19:00-20:00 Google meet 

    د. بالشيخ القيادة واالتصال المؤسساتي
سوسيولوجيا المخاطر الصناعية 

 والتكنولوجية
31/08/2020 د. جودي حمزة  

 
19:00-20:00 Google meet 

 



 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 علم إالجتماع التنظيم والعمل :االولى ماستر السنة 

 جامعة أدرار

 العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االسالمية                                                               كلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

03/08/2020 د.بوقرة عبد المجيد سوسيولوجيا الحركات العمالية  
 

19:00-20:00 Google meet 

03/08/2020 د.بوهناف عبد الكريم 2منهجية وتقنيات البحث   
 

11:00-12:00 Google meet 

02/09/2020 د. أم الغيث عائشة 2اإلحصاء الوصفي واالستداللي   

 
19:00-20:00 Google meet 

     

 التقنية المستعملة توقيت الحصة تاريخ الحصة االستاد المقاييس المستوى

 
 

علم  االولى ماستر 

 االجتماع التربية

 Google meet 14:0045:00 31/08/20220 د. غربية سوسيولوجية االخفاق المدرسي

2النظريات السوسيولوجية للتربية   Google meet 16:00/17:00 31/08/02020 د. غربية 

 Google meet 18:00 -17:00 02/09/2020 د. سالمي سوسيولوجية المؤسسة التربوية
2فلسفة التربية  31/08/2020 د.الشيلي   

 
10:00-11:00 Google meet 

02/09/2020 د.لعريبيالتربوي  منهجية البحث االجتماعي  19:00-20:00 Google meet 

 



 االجتماعيةقسم العلوم لحصص التعليم التفاعلي  برنامج

 تربيةعلم االجتماع ال :االولى ماستر السنة 

ساعة قبل الموعد.وينشر في صفحة القسم وصفحة االستاد على  لمسجلينسيتم ارسال الرابط الخاص بالمحاضرة للطلبة امالحظة:

 يسبوك.االف

2  
2االحصاء التربوي  31/08/2020 د. مرموري   

 
11:00-12:00 Google meet 

     


