
 2021/2022 الموسم الجامعي ) السداسي الرابع(ثانيةالسنة و  )السداسي الثاني(، اولىبرنامج االمتحانات ليسانس سنة 
 علم النفس  الثانية اجتماععلم ثانية ال اولى علوم اجتماعية  التاريخ

 قدوري د.                 بناء االختبارات عزاوي د.              التغير االجتماعي  الصادق د.مدارس ومناهج         دــــاالح     08/05/2022

 د. بوشعور         علم النفس المرضي    أد.دمحماتني                منهجية البحث  جعفري تاريخ الجزائر الثقافي        أد.  االثنين      09/05/2022
 د.بكراوي  منهجية وتقنيات البحث        د. جودي    الحركات االجتماعية      مدخل الى علوم التربية    د. شيلي الثالثاء      10/05/2022

    
 د. سماني علم النفس العمل والتنظيم         نظريات السوسيولوجية الحديثة  أ د. رضاال الديمغرافيا       د . مرموري مدخل الى  الخميس   12/05/2022

 قرن بو د.       علم النفس النمو والفروق الفردية العمل االجتماعي          أد.دمحماتني اــــأد.رضلغة أجنبية                   السبت    14/05/2022
 د. اغياث             علم النفس المدرسي  مدخل الى االرطفونيا     أد.دليل األحد    15/05/2022
   مجاالت العلوم االجتماعية   د. بكراوي  االثنين   16/05/2022
   مدخل الى مجتمع المعلومات   د.رحماني الثالثاء   17/05/2022
 

 مكان اجراء االمتحان
 "ح"المدرج  4+ 3+2+ 1الفوج 
 "و"المدرج  7+  6+5الفوج 
 "ه"المدرج  10+9+8الفوج 

 "أ"المدرج  3+ 2+ 1الفوج 
 "ب" المدرج  6+5+ 4الفوج 

 

 " ج "المدرج  3+ 2+ 1الفوج 
 " د"المدرج  6+5+ 4الفوج 

 
 توقيت االمتحان

 
16:15 – 17:15 

 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 



 
 2021/2022( الموسم الجامعي الثاني السداسيماستر) برنامج االمتحانات سنة اولى 

 ماستر عمم االجتماع التربوي  اولى ماستر عمم النفس المدرسي اولى ماستر عمم االجتماع تنظيم و عمل  اولى التاريخ
 مرموري  د.               اإلحصاء  التربوي     دليل. أد        . االكاديمية التعمم صعوبات  ام الغيث د.        إحصاء وصفي واستداللي دــــاالح   03/00/2022
 سالمي د.سوسيولوجية المؤسسة التربوية     د.بكراوي         الدافعية و المشروع المدرسي د.جودي    سوسيولوجيا المخاطر الصناعية االثنين    04/00/2022
 منهجية البحث االج التربوي      د. لعريبي    بوفارس. د        تقنيات جمع البيانات       د. رضاأ         التنظيم الحديث لممؤسسة الثالثاء   10/00/2022
    

 أد. غربية   النظريات السوسيولوجية لمتربية   د.دحماني.     عمم النفس المرضي لممتمدرس موالي عمار  د.    2منهجية وتقنيات البحث الخميس   12/00/2022
 أد.غربية          سوسيولوجيا االخفاق      ابميمة  د.     التدريب عمى تطبيق االختبارات د.بوقرة      سوسيولوجيا الحركات العمالية السبت    11/00/2022
 د.شيمي                    فمسفة التربية   د.بن خالد . عمم النفس االجتماعي المدرسي د. باشيخ      القيادة واالتصال المؤسساتي األحد    10/00/2022
 د.موالي عمار         التقويم التربوي       د. رضا  أ                        الفرنسية االثنين   11/00/2022
   د.مولودي          نماذج تنموية في العالم الثالثاء   12/00/2022

 D1القاعة      1الفوج  مكان اجراء االمتحان
 D2القاعة      2الفوج 

 المدرج " ز"
 

 C1القاعة 

 12510 – 11510 التوقيت
 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 


