
 ٌة الشعبٌةطالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقرا

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 

 بأدرارجامعة احمد دراٌة 

  كلٌة العلوم  االنسانٌة و االجتماعٌة  و العلوم االسالمٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة 

 

 

 

 2020/2021"  األولى" الدفعة  السادسالسداسً االستدراكٌة  متحاناتالبرنامج ا 

 علم النفس العٌادي  السنة الثالثة علم السنة الثالثة  علم النفس المدرسً  االجتماع  السنة الثالثة علم  التارٌخ

 شٌحاند.     ٌة والمعرف السلوكٌة العالجات فاتحًد.           الدراسة عن التخلً و التسرب د. مسعد       الوطن قضاٌا و اجتماع علم 09:00-08:00 15/06/2021      الثالثاء

 شٌحاند.                         النسقً العالج بوشعور د.          الصعوبات دوي التالمٌد مرافقة بوقرةد.            المؤسسات اجتماع علم 10:00-09:00 15/06/2021      الثالثاء

 بنضورةد.     التحلٌلً  المنحى ذات العالجات اغٌاثد.                     النفسً التدخل منهجٌة اعرابد.                الرابط سوسٌولوجٌا 11:00-10:00 15/06/2021      الثالثاء

 االنسانً المنحى ذو العالج د. بوفارس               االرشادٌة البرامج تصمٌم ا.غربٌة               المخاطر اجتماع علم 12:00-11:00 15/06/2021الثالثاء      

 دحمانً  د.               المخدرات  و المجتمع بنضورةد.               الكشف و الفحص تقنٌات غربٌة.ا               لمخذرات والمجتمع ا 09:00-08:00 16/06/2021األربعاء     

 د . مالكً                  األدوٌة  النفس علم بكراوي.د      ٌا فً الوسط المدرسً االرغونوم علً الطالب.          د  البٌئة والمقاوالتٌة 10:00-09:00 16/06/2021األربعاء     

 د.بوشعور                        لغة اجنبٌة  بن السً حمو  د.              مخاطر المخدرات  خالديد.                           لغة اجنبٌة 11:00-10:00 16/06/2021األربعاء     

  خالديد.                      لغة اجنبٌة  12:00-11:00 16/06/2021ربعاء     األ

 مدرج " ي " ابن خلدون   02القاعة   01القاعة  االمتحان إجراءمكان 



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 جامعة احمد دراٌة بأدرار

  كلٌة العلوم  االنسانٌة و االجتماعٌة  و العلوم االسالمٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020/2021برنامج االمتحانات االستدراكٌة السداسً الرابع " الدفعة األولى "  

 السنة الثانٌة علم النفس االجتماع  السنة الثانٌة علم       االمتحان اجراء توقٌت التارٌخ

 الفردٌة      د. بكراوي الفروق و النمو النفس علم ا. دمحماتني                    العمل االجتماعي 09:00-08:00 15/06/2021      الثالثاء

 البحث                   د. بكراوي تفنٌات و منهجٌة أ.دمحماتني                        منهجية البحث 10:00-09:00 15/06/2021      الثالثاء

 االختبارات                              د.قدوري بناء د.عزاوي                   االجتماعي   التغير 11:00-10:00 15/06/2021      الثالثاء

 المرضً                       د. بوشعور النفس علم أ. نعيجة               نظريات سىسيىلىجية 12:00-11:00 15/06/2021الثالثاء      

 التنظٌم                  د.سمانً و العمل النفس علم د.جىدي                 الحركات االجتماعية 09:00-08:00 16/06/2021األربعاء     

 المدرسً                        د. اغٌاث النفس علم سالمي د.               علم االجتماع الفن      10:00-09:00 16/06/2021األربعاء     

 علم النفس االجتماعً                        د.ابلٌلة د.بن سالم          علم النفس االجتماعي      11:00-10:00 16/06/2021    األربعاء 

 ارشاد و توجٌه                              د. فاتحً د.خالدي                           لغة اجنبٌة 12:00-11:00 16/06/2021األربعاء     

 تكنولوجٌا االعالم و االتصال              د.بن سالم  10:00-09:00 06/2021/ 17 الخمٌس   

 لغة اجنبٌة                                   د. سمانً  11:00-10:00 17/06/2021 الخمٌس   

 04القاعة  03القاعة  مكان إجراء االمتحان


