
 0202/0202 الموسم الجامعي لسنوات الليسانس الخامس الثالث و رزنامة امتحانات السداسي

 الثالثة علم النفس المدرسي الثالثة علم النفس العيادي الثالثة علم االجتماع الثانية علم النفس الثانية علم االجتماع التاريخ
 جودي. د     ميادين علم االج   02/22/0202

 
 عبيد.د              علن المرضي بوشعور  .داضطرابات الشخصية  بوهناف .ملتقى التدريب د بوشعور. د  علنف الفيزيولوجي

 نعيجة.أ        نظريات        02/22/0202
 

 ابليلة. د  علم النفس المعرفي
 

 غربية.النظريات المعاصرة لعلج د
 

االضطرابات الحسية الحركية واألداتية 
 ابليلة.د

 ابليلة. د        اضطرابات معرفية

 رحماني. د      مشكالت اج    02/22/0202
 

 أعراب.الرابط     د سوسيولوجيا بكراوي. د    2علم النفس لنمو
 

 علن المرضي للطفل و المراهق 
 دحماني.د

 امحمدي.د            صعوبات التعلم

 محمداتني. أ           منهجية  02/22/0202
 

 بكراوي.د            2منهجية 
 

 علج المؤسسات       د بوقرة
 ع+ 

 سماني. د         أضطرابات التكيف بنضورة.د     اضطرابات السلوك 

 موالي. تحليل المعطيات االج   د سماني.د       القياس النفسي تغير اجتماعي       د  عزاوي 02/22/0202
 

 بوفارس.د      اختبارات ومقاييس  بنضورة. د    اختبارات الشخصية 

02/22/0202  
 

 أغياث. د   نظريات الشخصية 
 

 عزاوي.دراسات مؤسسة لعلج   د
 

 اغياث. د      اضطرابات سلوكية  ا شيحان .د        دراسة الحالة "
 

 قدوري.د          تحليل البيانات      02/22/0202

 " ج" المدرج    22.20.22االفواج مكان االمتحان
 ب"  المدرج 22..2206 22.االفواج

" 
 

 "أ " المدرج  22 20 22االفواج  "و" المدرج   
 ه" المدرج   22 22. 22االفواج 

" 

 "ز " المدرج     "ح " المدرج    

 22:22 – 22:22 توقيت االمتحانات

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جامعة أحمد دراية أدرار

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلنسانية

  وم االجتماعيةلقسم الع
 



 

 

 0202/0202الموسم الجامعي  الثاني لسنوات الماستر  رزنامة امتحانات السداسي

 الثانية ماستر علم االجتماع التربوي الثانية ماستر علم النفس المدرسي الثانية ماستر علم االجتماع تنظيم و عمل  التاريخ
 بوهناف. د         ملتقى التدريب بوشعور. د        الفحص و الحوصلة مسعد. سوق العمل      د 02/22/0202

 فاتحي.د            تربية خاصة دليل .د                 تربية خاصة باشيخ. الحراك المهني    د 02/22/0202

 أعراب. التربية والتكوين في الجزائر  د نشيحا .د                ارشاد نفسي رحماني.دراسات حول سوسيولوجيا العمل      د 02/22/0202

 محمداتني.اقتصاديات التربية     أ شيحان. د             مرافقة مدرسية  بوقرة.تحليل سوسيولوجي للمؤسسة         د 02/22/0202

 سالمي.ارشاد وتوجيه          د بوفارس. د     فارقية       بيداغوجيا  موالي. منهجية        د 02/22/0202

 مومني.تقنيات التحرير        د  قدوري. د                     احصاء  مولودي. احصاء مطبق    د 02/22/0202

 C 02القاعة  "د " المدرج    C 01القاعة  مكان االمتحان
 22:22 – 22:22 توقيت االمتحانات

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جامعة أحمد دراية أدرار

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلنسانية

  وم االجتماعيةلقسم الع
 


