
  الشعبٌة الدٌممراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 

 بأدرارجامعة احمد دراٌة 

  كلٌة العلوم  االنسانٌة و االجتماعٌة  و العلوم االسالمٌة

 لسم العلوم االجتماعٌة 

 

 

 2020/2021 السداسً االول " الدفعة الثانٌة " للماستراالستدران  برنامج امتحانات  

 االجتماع التربوي علم ماستر االولى االولى ماستر علم النفس المدرسً التنظٌم و العمل االجتماع  علم ماستر االولى التولٌت 

 التارٌخ

 

 

 21/00/2021  االثنٌن     

التخلً عن المدرسة و عدم التأهٌل   جودي  .ى علم االجتماع التنظٌم مدخل ال 00:00-00:00

 د.بكراوي

 غربٌة..   للتربٌة  النظرٌات السوسٌولوجٌة

 د. مرموري     االحصاء التربوي          د.دحمانً       الممابلة العٌادٌة      د. ام الغٌثاحصاء وصفً  و استداللً      00:00-10:00

 لعرٌبًمنهجٌة البحث االجتماعً التربوي    د. دلٌل  صعوبات التعلم النمائٌة       د. مولودي   الموارد البشرٌة      تنمٌة 10:00-11:00

 أ.دمحماتنً التربٌة الممارنة  د. بوفارس  خطوات انجاز البحث      د. رضا   نظرٌة التنظٌم              11:00-12:00

 د. الشٌلً   فلسفة التربٌة      د. اعبٌد    العنف المدرسً      د. بن خالد   علم النفس االجتماعً للعمل   00:00-00:00 34/60/3632 األربعاء

 د. سالمً     تارٌخ الفكر الفكر التربوي    د. ادمحمي     الدمج المدرسً         د موالي منهجٌة و تمنٌات البحث    10:00-00:00 34/60/3632 األربعاء

 01الماعة   مكان اجراء االمتحانات 

 

 03 الماعة 02 الماعة



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 

 بأدرارجامعة احمد دراٌة 

  كلٌة العلوم  االنسانٌة و االجتماعٌة  و العلوم االسالمٌة

 لسم العلوم االجتماعٌة 

 

 

 

 التوقيت  2020/2021برنامج االمتحانات  االستدراكٌة السداسً الثانً " الدفعة الثانٌة " للماستر 

التنظٌم و  االجتماع  علم ماستر االولى التارٌخ

 العمل

  االجتماع التربوي علم ماستر االولى ماستر علم النفس المدرسً االولى

 00:00-00:00 سوسٌولوجٌا االخفاق.      د .غربٌة الدافعٌة و الشروع المدرسً    د.بكراوي سوسٌولوجٌا المخاطر       .د جودي 22/00/2021الثالثاء     

 10:00-00:00 النظرٌات السٌولوجٌة  للتربٌة      د .غربٌة علم النفس المرضً للمتمدرس   د.دحمانً الغٌث احصاء وصفً  و استداللً  د. ام 22/00/2021     الثالثاء

 11:00-10:00 االحصاء التربوي       د. مرموري صعوبات التعلم االكادٌمٌة           د. دلٌل المٌادة و االتصال المؤسساتً     بالشٌخ 22/00/2021الثالثاء     

 12:00-11:00 منهجٌة البحث االجتماعً التربوي   د. لعرٌبً تمنٌات جمع البٌانات            د. بوفارس التنظٌم الحدٌث للمؤسسة    د. رضا 22/00/2021     الثالثاء

 00:00-00:00 سوسٌولوجٌة المؤسسة  التربوٌة    د. سالمً دخال بن. د علم النفس االجتماعً          سوسٌولوجٌة الحركات العمالٌة    د. بولرة 23/00/2021     االربعاء

 10:00-00:00 فلسفة التربٌة        د. الشٌلً التدرٌب على تطبٌك االختبارات       ادمحمي منهجٌة و تمنٌات البحث     د. موالي  23/00/2021     االربعاء

 03 رلم ماعةال  02 رلم الماعة 01الماعة رلم  مكان اجراء االمتحانات 

 

 

   



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة

 لعلمًوزارة التعلٌم العالً و البحث ا

 جامعة احمد دراٌة بأدرار

  االسالمٌة العلوم و  االجتماعٌة و نٌةاالنسا  العلوم كلٌة

 االجتماعٌة العلوم لسم 

 

 

  2020/2021السداسً االول " السنة االولى علوم اجتماعٌة "  االستدراكٌة  االمتحانات رزنامة 

 مكان اجراء االمتحان التولٌت الممٌاس التارٌخ

  00:00-00:00 دمحم رحمانً        األنتروبولوجٌا إلى مدخل 21/00/2021     االثنٌن
 

  طلبة االفواج االول   الى الفوج السابع  :االفواج 
 بالمكتبة االول الطابك 01 رلم الماعة

 
 

  الخامس عشر الفوج الى  الثامن االفواج طلبة:   االفواج
 بالمكتبة االول الطابك 02 رلم الماعة

 10:00-00:00 بكراوي.د            النفس علم إلى مدخل 21/00/2021     االثنٌن

 11:00-10:00 .الشٌلً د                الفلسفة إلى مدخل 21/00/2021االثنٌن     

 12:00-11:00 رضا. ا          االجتماع علم إلى مدخل 21/00/2021     االثنٌن

 12:00-11:00 الصادق. د                   مناهج مدارس 23/00/2021 ءاألربعا

 13:00-12:00   الهلً. د               صادااللت إلى مدخل 23/00/2021 ءاألربعا

   



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 جامعة احمد دراٌة بأدرار

  كلٌة العلوم  االنسانٌة و االجتماعٌة  و العلوم االسالمٌة

 لسم العلوم االجتماعٌة

 

  2020/2021االولى علوم اجتماعٌة "  السداسً الثانً " السنة االستدراكٌة  االمتحانات رزنامة 

 مكان اجراء االمتحان التولٌت الممٌاس التارٌخ

  00:00-00:00 بكراوي.د             مجاالت العلوم االجتماعٌة . 22/00/2021     الثالثاء
 

  طلبة االفواج االول   الى الفوج السابع  :االفواج 
 بالمكتبة االول الطابك 01 رلم الماعة

 
 
  الخامس عشر الفوج الى  الثامن االفواج طلبة:   الفواجا

 بالمكتبة االول الطابك 02 رلم الماعة

 10:00-00:00 د. رحمانً مجتمع المعلومات          الى مدخل 22/00/2021     الثالثاء

 11:00-10:00 د. دلٌل                      االرطفونٌا الى مدخل 22/00/2021     الثالثاء

 12:00-11:00 د. الشٌلً                 علوم التربٌة الى مدخل 22/00/2021     الثالثاء

 00:00-00:00 تاريخ الجزائر الثقافي                    د. جعفري 23/00/2021 األربعاء

 10:00-00:00 مدارس و مناهج                       د. الصادق 23/00/2021 األربعاء

 11:00-10:00 مرموري. د                  الدٌمغرافٌا الى مدخل 23/00/2021 ءاألربعا

   

   



 


