
 ةالجمهوريــة الجـزائريـة الديمـقـراطيـة الشعبيـ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                         

 جــــامعــة العقيد احمد دراية بأدرار  

                                                                                                                                                         كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية

   قسـم العـلوم االجـتماعية

 النفس : تخصص علم الرابعبرنامج امتحانات السداسي 

 

 

 

 ةالشعبيـالجمهوريــة الجـزائريـة الديمـقـراطيـة 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                         

 جــــامعــة العقيد احمد دراية بأدرار  

االستاد مسؤول   تاريخ االمتحان المقياس

 المقياس

 مكان اجراء االمتحان التوقيت 

  سماني د. 07/10/2020 التنظيم فس العمل ونم العل
 
 

15:00-14:00 

  

 و » المدرج-03 الفوج 

" 
 

ز »  المدرج-04 الفوج 

" 
 

 2الفوج  1الفوج 
 " ح»  المدرج

 

 بوشعور د.  08/10/2020 المرضي م النفسعل

 بكراوي د. 10/10/2020 منهجية

 بليلةد.أ 11/10/2020 تماعيجالا فسنم العل

 بكراوي د. 12/10/2020 النمو فسنم العل

 فاتحيد . 13/10/2020 ارشاد وتوجيه

 قدوري د. 14/10/2020 بناء االختبارات

 أغياثد. 15/10/2020 المدرسي م النفسعل



                                                                                                                                                         كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية

   قسـم العـلوم االجـتماعية

 االجتماع: تخصص علم الرابعبرنامج امتحانات السداسي 

 

 

 

 ةالجمهوريــة الجـزائريـة الديمـقـراطيـة الشعبيـ

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة                                                          

 جــــامعــة العقيد احمد دراية بأدرار  

                                                                                                                                                         كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية

   قسـم العـلوم االجـتماعية

 االجتماع التنظيمتخصص علم األولى ماستر : الثانيبرنامج امتحانات السداسي 

االستاد مسؤول   تاريخ االمتحان المقياس

 المقياس

 مكان اجراء االمتحان التوقيت 

  جودي د. 07/10/2020 حركات اجتماعية
 
 

15:00-14:00 
 

 02الفوج  01الفوج 

 " أالمدرج " 
 

 04الفوج  03الفوج 
 " ب"  المدرج

 
 

 محمداتني د. 08/10/2020 عمل اجتماعي

 سالمي د. 10/10/2020 علم اجتماع الفن

 ابليلة د. 11/10/2020  االجتماعي علم النفس

 محمداتني د. 12/10/2020 منهجية

 عيجةنأ. 13/10/2020 نظريات 

 مرموري د.  14/10/2020 اجتماعي  تغير

 مكان اجراء االمتحان التوقيت االستاد مسؤول   تاريخ االمتحان المقياس



 

 

 ةالجمهوريــة الجـزائريـة الديمـقـراطيـة الشعبيـ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                         

 جــــامعــة العقيد احمد دراية بأدرار  

                                                                                                                                                         اإلسالميةكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  

   قسـم العـلوم االجـتماعية

 بيةلتراالجتماع اتخصص علم األولى ماستر : الثانيبرنامج امتحانات السداسي 

 المقياس

  جودي د. 07/10/2020 سوسيولوجيا المخاطر
 
 

15:00-14:00 
 

 
 
 

 " ه"  المدرج
 

 
 

 مولودي  د. 08/10/2020 نماذج تنموية

 أم الغيث د. 10/10/2020 إحصاء

 باشيخ د. 11/10/2020 القيادة واالتصال

 سماني د. 12/10/2020 أرغونوميا

 بوقرة .د 13/10/2020 سوسيولوجيا الحركات العمالية

 بوهناف د.  14/10/2020 منهجية

 نعيجة د.  15/10/2020 تنظيم حديث

 مكان اجراء االمتحان التوقيت  االستاد مسؤول المقياس  تاريخ االمتحان المقياس

  أ. غربية 07/10/2020 سوسيولوجيا االخفاق
 
 

15:00-14:00 

 

 

 

 المدرج "ج "

 أ. غربية 08/10/2020 النظرية السوسيولوجية

 د. لعريبي 10/10/2020 منهجية 

 د.  سالمي 11/10/2020  التربوية المؤسسة سوسيولوجية



 

 

 ةالجمهوريــة الجـزائريـة الديمـقـراطيـة الشعبيـ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                         

 جــــامعــة العقيد احمد دراية بأدرار  

                                                                                                                                                         كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية

   قسـم العـلوم االجـتماعية

 النفس المدرسيتخصص علم األولى ماستر : الثانيبرنامج امتحانات السداسي 
 

 

 

   د. محمداتني 12/10/2020 تكنولوجيا االتصال
 د.  شيلي 13/10/2020 فلسفة التربية 

 د.  مرموري  14/10/2020 إحصاء

 فاتحي 15/10/2020 تقويم تربوي

االستاد مسؤول   تاريخ االمتحان المقياس

 المقياس

 مكان اجراء االمتحان التوقيت 

  بوفارس  د. 07/10/2020 تقنيات جمع البيانات
 
 

15:00-14:00 
 

 

 

 " دالمدرج " 
 

 دليل د. 08/10/2020 صعوبات التعلم

 بكراوي د. 10/10/2020 الدافعية والمشروع المدرسي

 ابليلة د. 11/10/2020 التدريب على تطبيق االختبار

 دحماني د. 12/10/2020 المرضي للمتمدرس فسنم العل

 بن خالدد. 13/10/2020 للمتمدرس تماعياج فسنم العل

 قدوري د.  14/10/2020 البيولوجي  فسنم العل
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