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أ/ التربوي  حصاء إلا االثنين
مرموري  محاضرة 

 00القاعة 

أ/ التربوي   ء حصاالا
 01ق  01ف مرموري 

سوسيولوجية المؤسسة 
أ   محاضرة التربوية

 00سالمي القاعة 

سوسيولوجية المؤسسة 
 التربوية سالمي

 01ق  01ف  

منهجية البحث االج 
 01ق  01ف  التربوي

 بوزيد

منهجية البحث االج 
د.  محاضرةالتربوي / 
 00القاعة  لعريبي ق

النظريات  الثالثاء
 السوسيولوجية للتربية

غربية محاضرة د/ 
 00القاعة  سمراء

سوسيولوجيا 

 محاضرةاالخفاق 

القاعة  غربية سمراءد/ 
00 

النظريات 
السوسيولوجية للتربية 

  ن عابدب 01ق 01ف 

سوسيولوجيا 

ف  فاتحي االخفاق 
 01ق 01

 فلسفة التربية د.شيلي

 محاضرة 00القاعة 

 فلسفة التربية د.شيلي

 01ق 01ف  

 

 التقويم التربوي    

تعليم  موالي عمارد.
 عن بعد

اللغة الفرنسية   اعراب  
 تعليم عن بعد

تكنولوجيا االتصال د. 
محاضرة   محمداتني

 تعليم عن بعدالقاعة 

 

 

ا البرنامج الجديد تماشي

مع اوقات العمل في 

 المبارك شهر رمضان



 تالجوهىريــت الجـسائريـت الديوـقـراطيـت الشعبيـ

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جــــــــــامعــة أدرار
                                                                                                                                                                                                                                                 كليت العلىم االجتواعيت واإلنسانيت والعلىم  اإلسالهيت

    قسـن العـلىم االجـتواعيت
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 الدافعية و المشروع المدرسي االثنين
 .المدرج"أ" د.بكراوي

عمم النفس المرضي 
 لممتمدرس

 المدرج"أ" د.دحماني.

 االكاديمية التعمم صعوبات
 المدرج"أ"   دليل. د .

 اتتقنيات جمع البيان
 المدرج"أ" د.بوفارس.

 التدريب على تطبيق االختبارات
 ابميمة

 المدرج"أ"

عمم النفس االجتماعي 
 د.بن خالد . المدرسي

 أ المدرج

 

الدافعية و المشروع  10الفوج الثالثاء
 10القاعة  المدرسي

 عبد اهلل

تقنيات جمع  10الفوج
 البيانات

 10القاعة 
 بيدةد.

التعمم  صعوبات 10الفوج
 10القاعة يمية االكاد

 
 أمحمدي

عمم النفس  10الفوج
القاعة  المرضي لممتمدرس

10 
 د.بوشعور

القاعة عمم النفس االجتماعي المدرسي  10الفوج
10 

 .بن خالد

التدريب على  10الفوج

 تطبيق االختبارات
 ابميمة
 10القاعة 
 

 

عمم النفس المرضي  10الفوج
 10القاعة لممتمدرس

 د.بوشعور

الدافعية و  10الفوج
 المشروع المدرسي

 عبد اهلل 10القاعة

تقنيات جمع  10الفوج
 البيانات

 بيدةد. 10القاعة 

التعمم  صعوبات 10الفوج
 10القاعةاالكاديمية 

 أمحمدي

 التدريب على تطبيق االختبارات 10الفوج
 ابميمة
 10القاعة

عمم النفس  10الفوج
 االجتماعي المدرسي

 .بن خالد 10القاعة

 

القاعة التعمم  صعوبات 10الفوج
    امحمدي 10

عمم النفس  10الفوج
القاعة  المرضي لممتمدرس

 د.بوشعور 10

التدريب على  10الفوج

 تطبيق االختبارات
 ابميمة
 10القاعة 

الدافعية و  10الفوج
القاعة  المشروع المدرسي

 عبد اهلل 10

 تقنيات جمع البيانات 10الفوج
 يدةد.ب 10القاعة  

نفس عمم ال 10الفوج
 االجتماعي المدرسي 

 10القاعة . بن سالم 
 

 

 تقنيات جمع البيانات 10الفوج
 بيدةد. 10القاعة 

التعمم  صعوبات 10الفوج
 10االكاديمية القاعة 

 امحمدي

عمم النفس  10الفوج
القاعة  المرضي لممتمدرس

 د.بوشعور 10

التدريب على  10الفوج

 تطبيق االختبارات
 10القاعة ابميمة 

 عمم النفس االجتماعي المدرسي 10الفوج
 10القاعة بن سالم 

 

الدافعية و  10لفوج
القاعة  المشروع المدرسي

 حياوي 10

 

 شيحان عمم النفس االسري     
 تعميم عن بعد 

    عمم النفس البيولوجي 
 د. قدوري

 تعميم عن بعد

 الفرنسية 
 سماني

 تعميم عن بعد
 

 

البرنامج الجديد 

تماشيا مع اوقات 

ل في شهر العم

 رمضان



 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة احمد دراية بأدرار

  كلية العلوم  االنسانية و االجتماعية  و العلوم االسالمية

 االجتماعية العلوم قسم
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 2 االجتواػي التغير االحد

 ػساويد.

 " أ"  الودرج

 الؼول االجتواػي

 " أ"  الودرج هحوداتٌيأ.

في ػلن   هٌهجية البحث

  حوداتٌياالجتواع أ.ه
 " أ"  الودرج

 ًظريات سىسيىلىجية

 ًؼيجة أ. 2الحديثة 
 " أ"  الودرج

 الحركات االجتواػية

 أ"  الودرج جىديد.

" 

   

 

 

 

 

 

 

 

 االثٌيي

 االحصاء االستداللي

  أم الغيث 1ق 1ف

 ًظريات سىسيىلىجية

 د.ػلي طالب 1ق 1ف

 الؼول االجتواػي

 سالوي 1ق 1ف

 هٌهجية البحث

 حاجي  1ق 1ف

 التغير االجتواػي

د. بي ػبد  1ق 1ف

 الرحواى

الحركات 

 االجتواػية

 هداجي د . 1ق 1ف

  

 ًظريات سىسيىلىجية

د. ػلي  2ق 2ف 

 طالب

 االستداللي االحصاء
 د.أم الغيث  2ق 2ف 

 الحركات االجتواػية

 د.قيلي  2ق 2ف 

 الؼول االجتواػي

 هحوداتٌي 2ق 2ف 

 هٌهجية البحث

 حاجي 2ق 2ف 

 التغير االجتواػي

بي  د.   2ق 2ف 

 ػبد الرحواى

  

 الؼول االجتواػي

 هقدم   ق 3ف

 الحركات االجتواػية

 قيلي   ق 3ف

 ًظريات سىسيىلىجية

 د. ػلي طالب   ق 3ف

 االحصاء االستداللي

 هىلىدي   ق 3ف

 التغير االجتواػي

 هقدم   ق 3ف

 هٌهجية البحث

 حاجي    ق 3ف

  

 التغير االجتواػي

 د. بىزيد   ق 4ف

 الحركات االجتواػية

 د.هىالي هحود   ق 4ف

 االحصاء االستداللي

 ىلىديه   ق 4ف

 الؼول االجتواػي

 سالوي   ق 4ف

 هٌهجية البحث

 لؼريبي   ق 4ف

ًظريات 

 سىسيىلىجية

 د. شافؼي   ق 4ف

  

الحركات االجتواػية  

 قيلي 5ق 5ف

 5ف الؼول  االجتواػي  

 هقدم  5ق

 االحصاء االستداللي 

 هرهىري 5ق 5ف

 5ف التغير االجتواػي  

 د. بىزيد  5ق

ًظريات 

 5ف سىسيىلىجية 

 د. شافؼي  5ق

 هٌهجية البحث 

 د.لؼريبي  5ق 5ف

  

 6ف هٌهجية البحث 

 د.حاجي   6ق

 6ف االحصاء االستداللي  

 هرهىري  6ق

 الؼول االجتواػي   

 هحوداتٌي 6ق 6ف

 6ف التغير االجتواػي  

 أ. هقدم 6ق

ًظريات 

 6فسىسيىلىجية 

 هىالي هحود 6ق

الحركات 

 6ف االجتواػية 

 د.هىالي هحود  6ق

  

   ػلن االجتواع الفي     

   تؼلين ػي بؼد

 أ"  الودرج  سالهيد.

" 

ػلن الٌفس 

تؼلين    االجتواػي

بي د.    ػي بؼد

 أ"  الودرج  سالن

" 

 اجٌبية لغة

 ػي تؼلينخالدي 

 بؼد

 " أ"  الودرج

 

البرنامج الجديد 

تماشيا مع اوقات 

العمل في شهر 

المبارك رمضان  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة احمد دراية بأدرار

       كلية العلوم  االنسانية و االجتماعية  و العلوم االسالمية

 االجتماعية العلوم قسم    
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علم النفس االجتماعي  المدرج " أ "    ابليلة   
  تعليم عن بعد

      االتصال   المدرج " أ " بن سالمتكنولوجيا االعالم و  تعليم عن بعد    د. امحمدي ارشاد و توجيه   
 تعليم عن بعد

 

لغة اجنبية  المدرج " أ " 
 تعليم عن بعد سماني

 
 
 
 
 
 األحد

فس النمو و علم الن
 2الفروق الفردية ف

  بوقرن 2ق

 بناء االختبارات
 جوال 2ق 2ف

 و العمل النفس علم
 التنظيم

 سماني 2ق 2ف

 المرضي النفس علم
توهامي   2ق 2ف

 أمينة

 المدرسي النفس علم
 اغياث 2ق 2ف

 البحث تفنيات و منهجية
 النصاري  2ق 2ف

  

 االختبارات بناء
 جوال 0ق 0ف

 و النمو النفس علم
 0ف الفردية الفروق

 بوقرن 0ق

 المدرسي النفس علم
 اغياث 0ق 0ف

 و العمل النفس علم
 التنظيم

 سماني 0ق 0ف

 منهجية و تفنيات البحث  
 النصاري 0ق 0ف

 النفس المرضيعلم 
 توهامي أمينة  0ق 0ف

  

علم النفس العمل و 
 التنظيم

 سماني 23ق 3ف

 المرضي النفس علم
 توهامي أمينة 3ق 3ف

  و النمو النفس علم
 3ف الفردية الفروق

 بوقرن  3ق

 المدرسي النفس علم
 اغياث 3ق 3ف

 البحث تفنيات و منهجية
 حياوي 3ق 3ف

 االختبارات بناء
 بيدة  3ق 3ف

  

 علم النفس المدرسي
 اغياث 4ق 4ف

 و العمل النفس علم
 التنظيم

 سماني 4ق 4ف

 المرضي النفس علم
توهامي   4ق 4ف

 أمينة

فس النمو و علم الن
 4الفروق الفردية  ف

 بوقرن 4ق

 االختبارات بناء
 بيدة  4ق 4ف

 البحث تفنيات و منهجية
 حياوي  4ق 4ف

  

 علم النفس المرضي
 توهامي أمينة  5ق4ف

 تفنيات و منهجية
 البحث

   مسعودي 5ق5ف
 

 و العمل النفس علم
 التنظيم

 عوماري 5ق5ف

 االختبارات بناء
 بيدة 5ق5ف

 و النمو النفس علم
  5ق5ف الفردية الفروق
 بوقرن

 المدرسي النفس علم
 اغياث 5ق5ف

  

 البحث تفنيات و منهجية
 مسعودي 6ق 6ف

 المدرسي النفس علم
 اغياث 6ق 6ف

 االختبارات بناء
 جوال 6ق 6ف

 و العمل النفس علم
 التنظيم  عوماري

 6ق 6ف

 المرضي النفس علم
توهامي   6ق 6ف

 أمينة

 الفروق و النمو النفس علم
  الفردية

 بوقرن  6ق 6ف

  

 البحث تفنيات و منهجية     الثالثاء
 " بكراوي أالمدرج " 

 

 الفروق و النمو النفس علم
 الفردية

 بوقرن"  ـهالمدرج " 

  

 االختبارات بناء الخميس
 المدرج " أ "  

 قدوري  

 المدرسي النفس علم
 المدرج " أ " اغياث

 المرضي النفس علم
 المدرج " أ " بوشعور

 و العمل النفس علم
 التنظيم

 المدرج " أ " سماني

    

البرنامج الجديد تماشيا 

مع اوقات العمل في 

المبارك شهر رمضان  
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 السبث

 بي ٌوسف 1هدارش وهٌاهح 

 1ق 1ف

  د.عراهة االرطفوًٍا هدخل إلى 

 1ق 1. ف

 الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

 1ق 1ف   بوخوعة واخً 

      حاخً  اسحداللً إحصاء   

 1ق 1ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدارش هٌاهح 

الودرج " أ "  د. 

 الصادق

 

   

بي  االخحواعٍةهداالت العلوم 

 2ق  2ف عثواى

   بي ٌوسف  2هدارش وهٌاهح 

 2ق  2ف

بي   علوم الحربٍة هدخل إلى 

 2ق  2ف   ٌوسف

وخوعة  الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

  2ق  2ف   واخً

   

  3ف    هالكًإحصاء وصفً  

 3ق

   بي أزواو  2هدارش وهٌاهح 

 3ق   3ف

 الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

 3ق   3فهرهوري 

بي   علوم الحربٍة إلى هدخل

 3ق   3ف    ٌوسف

   

عراهة  االرطفوًٍا هدخل إلى 

 4ق  4ف

بي  4ق  4ف هدحوع الوعلوهات 

 عبٍد 

بي   2هدارش وهٌاهح 

 4ق  4ف  أزواو

  الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

 هرهوري د.  4ق  4ف  

   

 .    د. الصادق 1هدارش وهٌاهح 

 5ق  5ف

 5ق  5ف    اسحداللً إحصاء 

 حاخً  

    الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

  خالدي 5ق  5ف

  5ف  علوم الحربٍة هدخل إلى 

  أزواوبي  5ق

   

     هداالت العلوم االخحواعٍة

 بي عبٍد 6ق  6ف

  6ف   اسحداللً إحصاء وصفً 

    هوسى  6ق

     2هدارش وهٌاهح 

 د. الصادق  6ق  6ف

  6ف    الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

    خالدي 6ق

   

  الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

  واخً بوخوعة  9ق  7ف 

     علوم الحربٍة هدخل إلى 

 ركواوي 9ق  7ف

  7ف     اسحداللً إحصاء 

     حاخً 9ق

   2هدارش وهٌاهح 

 د. الصادق 9ق  7ف

   

    اسحداللًإحصاء 

     هوسى   8ق  8ف

    الدٌوغرافٍا  هدخل إلى 

  واخً بوخوعة  8ق  8ف

    علوم الحربٍة هدخل إلى 

 ركواوي  8ق  8ف

   االرطفوًٍا هدخل إلى 

  عراهةد.   8ق  8ف

   

  9ف  هداالت العلوم االخحواعٍة

 )خٌاذ الشرٌعة( عس الرٌح 1ق

 1ق  9ف  اسحداللً إحصاء 

     هالكً   )خٌاذ الشرٌعة(

  9ف   االرطفوًٍا هدخل إلى 

   )خٌاذ الشرٌعة( عراهة  1ق

 9ف   علوم الحربٍة هدخل إلى 

بي عبد  )خٌاذ الشرٌعة(  1ق

 الكبٍر  

   

  هداالت العلوم االخحواعٍة

)خٌاذ الشرٌعة(      2ق10ف

 سالوي

   صادق  2هدارش وهٌاهح 

 )خٌاذ الشرٌعة(2ق10ف

     هوسى    اسحداللً إحصاء 

 )خٌاذ الشرٌعة(2ق10ف

  االرطفوًٍا هدخل إلى 

)خٌاذ 2ق10ف   اهحودي 

 الشرٌعة(

   

    307ق       3اعالم االلً ف االحد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 أ.هوحاد

    307ق  6فاعالم االلً  

 هوحادأ.

    307ق      9اعالم االلً ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هوحادأ.

     

 

 الثالثاء
  هداالت العلوم االخحواعٍة

 الودرج " أ "  د.بكراوي

 

 االرطفوًٍا هدخل إلى 

 دلٍلالودرج " أ " 

الدٌوغرافٍا ا. هدخل إلى 

 هرهوري

 علوم الحربٍة هدخل إلى

 الشٍلً  الودرج " أ "

هدخل الى هدحوع 

 الوعلوهات

 الودرج " أ "

 رحواًً

 

  جارٌخ الدسائر الثقافً

 خعفري الودرج " أ " 

  جعلٍن عي بعد

أ .   2لغة أخٌبٍة 

جعلٍن عي رضا ًعٍدة 

 بعد

0صفحة   

االيام الثالثة االولى من 

الجديد  االسبوعي البرنامج

المبارك خالل شهر رمضان  
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 الخوٍص

  هجاالت العلىم االجتواعٍة 

 1ق 1ف دباعثواى 

بي عبذ  علىم التربٍة هذخل إلى

 1ق 1الكبٍر  ف

 1ق 1ف هجتوع الوعلىهات 

 قاضً

   

 هالكً        اضتذاللً إدصاء

 2ق  2ف

  2ق  2ف هجتوع الوعلىهات 

 هىهًٌ

  االرطفىًٍا هذخل إلى 

 2ق  2ف   هذوذي 

   

د.  االرطفىًٍا هذخل إلى 

 8ق   3ف   هطعىدي 

   3ف   هجاالت العلىم االجتواعٍة

 عس الرٌخ  3ق

   3ف هجتوع الوعلىهات 

 دًٌ  3ق

   

ركواوي   علىم التربٍة هذخل إلى

 4ق  4ف

  4ف هالكً  اضتذاللًإدصاء 

 4ق

 هجاالت العلىم االجتواعٍة

 4ق   4ف    باعثواى

   

   دًٌ هجاالت العلىم االجتواعٍة

 5ق  5ف

. د.  االرطفىًٍا هذخل إلى 

 8ق  5ف هطعىدي 

  5ف هجتوع الوعلىهات 

 بلوٍر 5ق

   

  6ف  علىم التربٍة هذخل إلى 

 بي ازواود. 6ق

 6ق  6ف  االرطفىًٍا هذخل إلى 

  اهذوذي. د. 

  6ف هجتوع الوعلىهات 

 د. بلكبٍر 6ق

   

  9ق  7االرطفىًٍا  ف هذخل إلى 

  اهذوذيد. 

 

  7ف  هجاالت العلىم االجتواعٍة

  د.رقاًً 9ق

 

  7ف هجتوع الوعلىهات 

 أ.الهلً 9ق

   

 8ق  8ف     2هذارش وهٌاهج 

 د. الصادق

  8ف  هجاالت العلىم االجتواعٍة

 أ.بلوٍر 8ق

  8ف هجتوع الوعلىهات 

 بركات 8ق

   

 1ق 9ف  الذٌوغرافٍا  هذخل إلى 

  )جٌاح الشرٌعة( بىجوعة واجً

 1ق  9ف   2هذارش وهٌاهج 

    )جٌاح الشرٌعة( صادق

  9ف   2هجتوع الوعلىهات 

)جٌاح الشرٌعة( عٍطى  1ق

 ضالن

   

 هجتوع الوعلىهات 

)جٌاح الشرٌعة(  2ق10ف

 عٍطى ضالن

وجوعة  الذٌوغرافٍا  هذخل إلى 

)جٌاح 2ق10ف   واجً

 الشرٌعة(

بي   علىم التربٍة هذخل إلى 

)جٌاح 2ق10ف عبذ الكبٍر  

 3قالشرٌعة( 

   

2صفحة   

اليومين المتبقيين  من 

الجديد  البرنامج االسبوعي

 خالل شهر رمضان المبارك

 



 تالجوهىريــت الجـسائريـت الذيوـقـراطيـت الشعبيـ

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جــــــــــامعــة أدرار
 كليت العلىم االجتواعيت واإلنسانيت والعلىم  اإلسالهيت

 قسـن العـلىم االجـتواعيت
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القيادة  01 الفىج الثالثاء

 واالتصال الوؤسساتي

 02قد. باشيخ 

سىسيىلىجيا  01الفىج

الوخاطر الصناعيت 

 والتكنىلىجيت

 02ق د. رحواني 

 

التنظين  01الفىج

يث للوؤسست الحذ

  د.لعريبي

 02ق

 هنهجيت 01الفىج

 2وتقنياث البحث 

  د.هىالي عوار

 02ق

إحصاء وصفي  01الفىج

 واستذاللي

 02ام الغيث ق

 01الفىج

سىسيىلىجيا الحركاث 

 العواليت د.بىقرة

 02ق

    ميا د.سماني و أرغون
 تعليم عن بعد

سىسيىلىجيا  02الفىج

الوخاطر الصناعيت 

 والتكنىلىجيت 

 03ق   د. رحواني

 

القيادة  02الفىج

  واالتصال الوؤسساتي

 03ق د.باشيخ

 هنهجيت 02الفىج

 2وتقنياث البحث 

 03قهىالي عوار 

التنظين  02الفىج

الحذيث للوؤسست 

 03ق د.لعريبي

سىسيىلىجيا  02الفىج

 الحركاث العواليت د.بىقرة

 03ق 

إحصاء  02الفىج

 وصفي واستذاللي

 03ام الغيث ق 

وية في نماذج تنم
 العالم د.مولودي
 تعليم عن بعد

سىسيىلىجيا الوخاطر  االربعاء

الصناعيت والتكنىلىجيت 

 د.جىدي

 الوذرج أ

إحصاء وصفي 

 ام الغيث د.واستذاللي 

 الوذرج أ

هنهجيت وتقنياث 

أ/ هىالي  2البحث

 الوذرج أعوار 

التنظين الحذيث 

  للوؤسست

 الوذرج أ د. رضا

سىسيىلىجيا الحركاث 

 ت د.بىقرةالعوالي

 الوذرج أ

القيادة واالتصال 

د. باشيخ  الوؤسساتي

 الوذرج أ

الفرنسية د. رضا  
 تعليم عن بعد
 

 


