
 جــــــــــامعــة أدرار                                                                                            

                                                                                                                                                                        كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2020/2021 الثانيبرنامج السنة االولى علوم اجتماعية السداسي                           قسم العلوم االجتماعية        

   14:00  - 13:00                                                                13:00  - 12:00 12:00  - 11:00 11:00  -10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 االيام

 االحد
شافعي  1مدارس ومناهج 

 1ق2ف+1ف

 .  عرامة االرطفونيا مدخل إلى 

 1ق2+ف1ف

  مجاالت العلوم االجتماعية

 1ق2+ف1ف  سالمي

   مالكي    استداللي إحصاء   

 1ق2+ف1ف

 الديمغرافيا  مدخل إلى 

  بوجمعة واجي 

 1ق2+ف1ف

 علوم التربية مدخل إلى

 بن عبد الكبير

 1ق2+ف1ف

  

 مجاالت العلوم االجتماعية

 3ق    4+ف3ف سالمي

 شافعي    2مدارس ومناهج 

 3ق     4+ف3ف

  مالكي      استداللي إحصاء 

 3ق   4+ف3ف

  عرامة   االرطفونيا مدخل إلى 

 3ق   4 +ف3ف

  علوم التربية مدخل إلى 

 4+ف3ف بن عبد الكبير 

 3ق

 الديمغرافيا  مدخل إلى 

 4+ف3ف  وجمعة واجي

 3ق

  

مرموري  الديمغرافيا  مدخل إلى 

  5ق   5+ف6ف

 مجاالت العلوم االجتماعية

 5ق   5+ف6ف   النصاري

  شافعي  2مدارس ومناهج 

 5ق   5+ف6ف

بن   علوم التربية مدخل إلى

 5ق   5+ف6ف عبد الكبير  

 االرطفونيا مدخل إلى 

 5ق   5+ف6ف  عرامة 

 مالكي   استدالليإحصاء 

 5ق   5+ف6ف

  

عرامة  االرطفونيا مدخل إلى 

 8ق  7+ف 8ف

  الديمغرافيا  مدخل إلى 

 مرموري د. 8ق    7+ف 8ف 

بن   علوم التربية مدخل إلى

  7+ف 8ف الكبير   عبد

 8ق

  شافعي  2مدارس ومناهج 

 8ق  7+ف 8ف

 إحصاء وصفي  مالكي  

 8ق  7+ف 8ف

 مجاالت العلوم االجتماعية

 8ق  7+ف 8ف  مومني

  

.    د. الصادق 1مدارس ومناهج  االثنين

 1ق10ف+ 9ف

. د.  االرطفونيا مدخل إلى 

 1ق9فامحمدي 

 مجاالت العلوم االجتماعية

 1ق9النصاري  ف

    استداللي إحصاء    1ق9ف

 حاجي  

   الديمغرافيا  مدخل إلى 

 1ق9ف وجمعة واجي

 علوم التربية مدخل إلى 

 1ق9بن السي حمو ف

  

عبد  مجاالت العلوم االجتماعية

 3ق11ف+12ف   الدايم 

  استداللي إحصاء وصفي 

 مالكي   3ق   11ف+12ف

   2مدارس ومناهج 

 3ق   11ف+12ف

 د. الصادق

. د.  االرطفونيا مدخل إلى 

 3ق   11ف+12ف  عرامة

 علوم التربية مدخل إلى 

  بن السي حمو  د. 

 3ق   11ف+12ف

   الديمغرافيا  مدخل إلى 

   وجمعة واجي

 3ق   11ف+12ف

  

 ام الغيث  الديمغرافيا  مدخل إلى 

 5ق   14ف+ 13ف

     علوم التربية مدخل إلى 

 5ق   14ف+ 13ف

 ركماوي

 حاجي      استداللي إحصاء 

 5ق   14ف+ 13ف

   2مدارس ومناهج 

 5ق   14ف+ 13ف  

 د. الصادق

 مجاالت العلوم االجتماعية

  هداجي

 5ق   14ف+ 13ف  

د.  االرطفونيا مدخل إلى 

   عرامة

 5ق   14ف+ 13ف 

  

مالكي      استدالليإحصاء 

 8ق15ف

 ام الغيث   الديمغرافيا  مدخل إلى 

 8ق15ف

 العلوم االجتماعيةمجاالت 

 8ق15الجومي ف

د.  االرطفونيا مدخل إلى 

 8ق15ف عرامة

   2مدارس ومناهج 

 8ق15ف

 د. الصادق

   علوم التربية مدخل إلى 

 8ق15ف

 ركماوي 

  

 الثالثاء
 مدخل الى مجتمع المعلومات

 رحماني المدرج " أ "

 االرطفونيا مدخل إلى 

 دليلالمدرج " أ " 

  االجتماعيةمجاالت العلوم 

 د.بكراوي 

 علوم التربية مدخل إلى

 الشيلي  المدرج " أ "

الديمغرافيا ا. مدخل إلى 

 مرموري

مدارس مناهج المدرج " 

 أ " 

 د. الصادق

  

    2ف+1ف اعالم االلي    االربعاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ.بوستة

          4+ف3ف اعالم االلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                أ.بوستة

          5+ف6ف اعالم االلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ.بوستة

        7+ف 8ف اعالم االلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ.بوستة

 أ . رضا نعيجة تعليم عن بعد  2لغة أجنبية  

         10ف+ 9ف اعالم االلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أ.شاشوا

     11ف+12ف اعالم االلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ.شاشوا

          14ف+ 13ف اعالم االلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ.شاشوا

          15اعالم االلي ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ.شاشوا

 

  تاريخ الجزائر الثقافي الخميس

  جعفري المدرج " أ " 

     



 
 جــــــــــامعــة أدرار

                                                                                                                                                                                                                                                 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية

    قسـم العـلوم االجـتماعية

 2021/  2020للسنة الجامعية   الثاني الولى ماستر تربية السداسي برنامج التدريس للسنة ا
 08:00 - 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00  -  12:00 12:00  -  13:00 13:00 – 14:00 

النظريات  الثالثاء

 السوسيولوجية للتربية

القاعة  غربية سمراءد/ 

09 

 سوسيولوجيا االخفاق 

 غربية سمراءد/ 

 09القاعة 

منهجية البحث االج 

 قالتربوي / د. لعريبي 

 09القاعة 

التربوي   ء حصاالا

أ/ مرموري  

 09القاعة محاضرة 

سوسيولوجية 

أ  المؤسسة التربوية

 09سالمي القاعة 

 فلسفة التربية د.شيلي

 09القاعة 

النظريات  االربعاء

السوسيولوجية للتربية 

 بلمير  01ق 01ف 

أ/ التربوي   ء حصاالا

 01ق  01ف مرموري 

منهجية البحث االج 

 01ق  01ف  التربوي

 موحاد مومنة

سوسيولوجيا 

بن عابد ف  االخفاق 

 01ق 01

 لسفة التربية د.شيليف

 01ق 01ف  

 

سوسيولوجية 

المؤسسة التربوية 

 سالمي

 01ق  01ف  

أ/ التربوي   ء حصاالا

 مرموري  

 02ق 02ف 

النظريات 

 السوسيولوجية للتربية

 02ق 02بلمير ف 

سوسيولوجيا االخفاق 

 بن عابد

 02ق 02ف 

منهجية البحث االج 

موحاد  التربوي

 مومنة

 02ق 02ف 

سوسيولوجية 

 المؤسسة التربوية

 02ق 02ف سالمي 

 لسفة التربية د.شيليف

 02ق 02ف 

تكنولوجيا االتصال د.   الخميس

محاضرة   محمداتني

 تعليم عن بعدالقاعة 

 التقويم التربوي 

 د.فاتحي تعليم عن بعد

 اللغة الفرنسية

اعراب   .أ

تعليم عن 

 بعد

  

 



 ةالجمهوريــة الجـزائريـة الديمـقـراطيـة الشعبيـ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــــــــامعــة أدرار

                                                                                                                                                                                                                                                 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية

    قسـم العـلوم االجـتماعية

 2021/  2020للسنة الجامعية  الثانيبرنامج السنة األولى ماستر علم النفس المدرسي  السداسي 

 08:00 - 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00  -  12:00 12:00  -  13:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 

 الدافعية و المشروع المدرسي االثنين

 .المدرج"أ" د.بكراوي

علم النفس المرضي 

 للمتمدرس

 المدرج"أ" د.دحماني.

 التعلم صعوبات

   دليل. د . االكاديمية

 المدرج"أ"

 تقنيات جمع البيانات

 المدرج"أ" د.بوفارس.

علم النفس االجتماعي 

 . بن خالدد. المدرسي

 المدرج"أ"

التدريب على تطبيق 
 االختبارات

 ابليلة

 المدرج"أ"

 علم النفس االسري

 شيحان

 تعليم عن بعد 

الدافعية و المشروع  01الفوج الثالثاء

 01القاعة  المدرسي

 عبد هللا

تقنيات جمع  01الفوج

 البيانات

 د.بوفارس 01القاعة 

 التعلم صعوبات 01الفوج

 01القاعة  االكاديمية

 أمحمدي

علم النفس  01الفوج

 المرضي للمتمدرس

 01القاعة 

 د.بوشعور

علم النفس  01الفوج

 االجتماعي المدرسي

 01القاعة 

 بن خالد.

التدريب على  01الفوج
 تطبيق االختبارات

 ابليلة

 01القاعة 

 

 البيولوجي علم النفس

 سماني

 كل الدفعة 

 تعليم عن بعد

علم النفس المرضي  02الفوج

 02القاعة  للمتمدرس

 د.بوشعور

الدافعية و  02الفوج

 المشروع المدرسي

 02القاعة 

 عبد هللا

تقنيات جمع  02الفوج

 البيانات

 د.بوفارس 02القاعة 

 التعلم صعوبات 02الفوج

 02القاعة  االكاديمية

 أمحمدي

لتدريب على ا 02الفوج
 تطبيق االختبارات

 ابليلة

 02القاعة 

علم النفس  02الفوج

 االجتماعي المدرسي

 02القاعة 

 بن خالد.

 الفرنسية 

 سماني

 تعليم عن بعد

 

 التعلم صعوبات 03الفوج

 03القاعة 

    امحمدي

علم النفس  03الفوج

 المرضي للمتمدرس

 03القاعة 

 د.بوشعور

الدافعية و  03الفوج

 مدرسيالمشروع ال

 03القاعة 

 عبد هللا

التدريب على  03الفوج
 تطبيق االختبارات

 ابليلة

 03القاعة 

تقنيات جمع  03الفوج

 البيانات

 د.بوفارس 03القاعة  

علم النفس  03الفوج

  االجتماعي المدرسي

 03القاعة . بن سالم 

 

 

تقنيات جمع  04الفوج

 البيانات

 د.بوفارس 04القاعة 

 التعلم صعوبات 04الفوج

 04االكاديمية القاعة 

 امحمدي

علم النفس  04الفوج

 المرضي للمتمدرس

 04القاعة 

 د.بوشعور

التدريب على  04الفوج
 تطبيق االختبارات

 04القاعة  ابليلة

علم النفس  04الفوج

 االجتماعي المدرسي

 04بن سالم القاعة 

 

الدافعية و  04لفوج

 المشروع المدرسي

 04القاعة 

 حياوي

 

 



 ةالجمهوريــة الجـزائريـة الديمـقـراطيـة الشعبيـ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جــــــــــامعــة أدرار

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم  اإلسالمية

 قسـم العـلوم االجـتماعية

 2021/  2020للسنة الجامعية الثاني برنامج السنة األولى ماستر علم االجتماع التنظيم والعمل  السداسي 

 08:00 - 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00  -  12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00  

القيادة  01 الفوج الثالثاء

 واالتصال المؤسساتي

 05قد. باشيخ 

سوسيولوجيا  01الفوج

المخاطر الصناعية 

 والتكنولوجية

   05ق رحماني د. 

 

 التنظيم 01الفوج

الحديث للمؤسسة 

  لعريبيد.

 05ق

 منهجية 01الفوج

 2وتقنيات البحث 

  علي الطالبد.

 05ق

إحصاء وصفي  01الفوج

 واستداللي

 05ام الغيث ق 

سوسيولوجيا  01الفوج

الحركات العمالية 

 د.بوقرة

 05ق 

ميا وأرغون

تعليم     د.سماني 

 عن بعد

سوسيولوجيا  02الفوج

المخاطر الصناعية 

  والتكنولوجية

 06ق   د. رحماني

 

القيادة  02الفوج

  واالتصال المؤسساتي

 06ق د.باشيخ

 منهجية 02الفوج

 2وتقنيات البحث 

 06موالي عمار ق

التنظيم  02الفوج

الحديث للمؤسسة 

 06ق د.لعريبي

سوسيولوجيا  02الفوج

 الحركات العمالية د.بوقرة

 06ق 

إحصاء  02الفوج

 وصفي واستداللي

 06ام الغيث ق 

نماذج تنموية في 

 د.مولودي العالم

 تعليم عن بعد

التنظيم  03الفوج

الحديث للمؤسسة 

 08ق د.لعريبي

إحصاء  03الفوج

 وصفي واستداللي

 08ق   موالي عمار

القيادة  03الفوج

  واالتصال المؤسساتي

 08ق  د.باشيخ

 منهجية03 الفوج

 وتقنيات البحث

 08ق  موالي عمار

سوسيولوجيا  03الفوج 

  داقوات العمالية د.الحرك

 08ق 

 03الفوج 

سوسيولوجيا المخاطر 

الصناعية 

 والتكنولوجية

 08ق  د. رحماني 

. رضا  دالفرنسية 

 تعليم عن بعد

 

سوسيولوجيا المخاطر  االربعاء

الصناعية والتكنولوجية 

 د.جودي

 المدرج أ

إحصاء وصفي 

 ام الغيث د.واستداللي 

 المدرج أ

القيادة واالتصال 

د. باشيخ  يالمؤسسات

 المدرج أ

التنظيم الحديث 

  للمؤسسة

 المدرج أ د. رضا

سوسيولوجيا الحركات 

 العمالية د.بوقرة

 المدرج أ

منهجية وتقنيات 

أ/ موالي  2البحث

 المدرج أعمار 
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