
 2021/2022 الموسم الجامعي (،االول)السداسي  اولىليسانس سنة  االستدراكية برنامج االمتحانات
 المقياس التاريخ

03:5 -03:5      50/50/2522  االحد      الهمي د.                                 مدخل لالقتصاد 
03:5 -03:5      50/50/2522االحد        د. الصادق                          مدارس ومناهج         
053:5 -03:5      50/50/2522االحد       د. بكراوي  لعمم النفس                              مدخل 
03:5 -03:5       50/50/2522االثنين     رضاد .  أ                         مدخل الى عمم االجتماع 
03:5 -03:5       50/50/2522االثنين     عمي الطالبد.  فرد وثقافة                                   
053:5 -03:5       50/50/2522االثنين     د. شيمي                        مدخل الى الفمسفة       
003:5 -053:5       50/50/2522االثنين     د.رحمانيمدخل لالنثربولوجيا                             

 
 مكان اجراء االمتحان

 بجانب قسم الرياضيات واالعالم االلي  180القاعة 

 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 



 2021/2022 الموسم الجامعي (الثالث) السداسي ثانيةالسنة  ليسانس االستدراكية برنامج االمتحانات
 الثانية عمم النفس  اجتماع الثانية عمم التاريخ

03:5 -03:5      50/50/2522االحد         شيميد.                 ابستمولوجيا        د.عزاوي             التغير االجتماعي   
03:5 -03:5      50/50/2522االحد        د. بوشعور            فيزيولوجيعمم النفس ال أد.دمحماتني                منهجية البحث  
053:5 -03:5      50/50/2522االحد       د.بكراوي        منهجية وتقنيات البحث     د. جودي ميادين عمم االجتماع        
003:5 -053:5      50/50/2522االحد       د. سماني         القياس النفسي           أ د. رضا  النظريات السوسيولوجية       
03:5 -03:5       50/50/2522االثنين     قرن بو د.       عمم النفس النمو والفروق الفردية يمشكالت اجتماعية            د.رحمان 
03:5 -03:5       50/50/2522االثنين     د. اغياث                  نظريات الشخصية بن سيحمود.   القضايا الدولية الراهنة        
053:5 -03:5       50/50/2522االثنين     بميمةد. ا            عمم النفس المعرفي      بن سالمد.       عمم النفس االجتماعي   
003:5 -053:5       50/50/2522االثنين     بن سالمد.           تكنولوجيا االعالم واالتصال  

 D1القاعة  مكان اجراء االمتحان
 

 D2القاعة 
 

 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 



 2021/2022 الموسم الجامعي )السداسي الثاني( اولىليسانس سنة  االستدراكية برنامج االمتحانات
 المقياس التاريخ

03:7 -03:7       70/70/2722  الثالثاء   د. الصادق                        2مدارس ومناهج   
03:7 -03:7       70/70/2722الثالثاء     أد. جعفري                    تاريخ الجزائر الثقافي     
073:7 -03:7      70/70/2722الثالثاء     د. شيمي                    مدخل الى عموم التربية  

03:7 -03:7     70/70/2722االربعاء      د . مرموري                     مدخل الى الديمغرافيا    
03:7 -03:7    70/70/2722االربعاء       أد.دليل                      مدخل الى االرطفونيا   
073:7 -03:7     70/70/2722االربعاء       د. بكراوي                  مجاالت العموم االجتماعية  
023:7 -003:7     70/70/2722االربعاء      د.رحماني                مدخل الى مجتمع المعمومات  

 بجانب قسم الرياضيات واالعالم االلي  180القاعة  مكان اجراء االمتحان
 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 



 2021/2022 الموسم الجامعي ) السداسي الرابع(ثانيةليسانس السنة  االستدراكية برنامج االمتحانات
 الثانية عمم النفس  اجتماع الثانية عمم التاريخ

03:7 -03:7       70/70/2722الثالثاء     قدوري د.     بناء االختبارات             د.عزاوي             التغير االجتماعي   
03:7 -03:7       70/70/2722الثالثاء     د. بوشعور         عمم النفس المرضي    أد.دمحماتني                منهجية البحث  
073:7 -03:7      70/70/2722الثالثاء     د.بكراوي  منهجية وتقنيات البحث        د. جودي    الحركات االجتماعية      

03:7 -03:7     70/70/2722االربعاء      د. سماني عمم النفس العمل والتنظيم         نظريات السوسيولوجية الحديثة  أ د. رضاال 
03:7 -03:7    70/70/2722   االربعاء    قرن بو د.       عمم النفس النمو والفروق الفردية العمل االجتماعي          أد.دمحماتني 

073:7 -03:7     70/70/2722االربعاء       د. اغياث             عمم النفس المدرسي سالميد.    الفن           عمم اجتماع 
03:7 -03:7     70/70/2722الخميس      بميمةد. ا             عمم النفس االجتماعي بن سالمد.       عمم النفس االجتماعي   

03:7 -03:7    70/70/2722الخميس       بن سالمد.           تكنولوجيا االعالم واالتصال  
 

 مكان اجراء االمتحان
 D1القاعة 
 

 D2القاعة 
 

 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 



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

 ماستر عمم االجتماع التربوي  اولى ماستر عمم النفس المدرسي اولى ماستر عمم االجتماع تنظيم و عمل  اولى التاريخ

03:5 -03:5      50/50/2522االحد        د. مرموري                اإلحصاء           دليل. النمائية.         أد التعمم صعوبات  ام الغيث د.                إحصاء وصفي 

03:5 -03:5      50/50/2522االحد        تاريخ الفكر التربوي             د. سالمي  د.بكراوي           التخمي عن المدرسة    د.جوديمدخل الى عمم االجتماع التنظيم والعمل   

053:5 -03:5      50/50/2522االحد       منهجية البحث االج التربوي      د. لعريبي    بوفارس. البحث             دخطوات انجاز   د. رضانظريات التنظيم                  أ 

03:5 -03:5       50/50/2522االثنين     أد. غربية   النظريات السوسيولوجية لمتربية   المقابمة العيادية               د.دحماني موالي عمار  د.      منهجية وتقنيات البحث 

03:5 -03:5       50/50/2522االثنين     فمسفة التربية                     د.شيمي العنف المدرسي                د.اعبيد عمم النفس االجتماعي لمعمل      د.بن خالد 

053:5 -03:5       50/50/2522االثنين     تربية مقارنة                     د. دمحماتني  خالد  د.بن االتصال البيداغوجي          تنمية الموارد البشرية         د.مولودي  

03:5 -03:5       50/50/2522الثالثاء      عمم النفس البيئي            د. سماني  

03:5 -03:5       50/50/2522الثالثاء      بكراوي الدمج المدرسي              د.   

 بالمكتبة  )الطابق الثاني( 03قاعة  بالمكتبة  )الطابق االول( 02قاعة  )الطابق االول(بالمكتبة   01قاعة  مكان اجراء االمتحان

 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 



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

 ماستر عمم االجتماع التربوي  اولى ماستر عمم النفس المدرسي اولى ماستر عمم االجتماع تنظيم و عمل  اولى التاريخ

03:8 -03:8     80/80/2822االربعاء      مرموري د.                اإلحصاء  التربوي     دليل. .        أد االكاديمية التعمم صعوبات  ام الغيث د.        إحصاء وصفي واستداللي 

03:8 -03:8    80/80/2822االربعاء       سوسيولوجية المؤسسة التربوية   د. سالمي  د.بكراوي         الدافعية و المشروع المدرسي د.جوديسوسيولوجيا المخاطر الصناعية     

083:8 -03:8     80/80/2822االربعاء       منهجية البحث االج التربوي      د. لعريبي    بوفارس. جمع البيانات             د تقنيات  د. رضاأ         التنظيم الحديث لممؤسسة 

003:8 -083:8     80/80/2822االربعاء       أد. غربية   النظريات السوسيولوجية لمتربية   عمم النفس المرضي لممتمدرس     د.دحماني. موالي عمار  د.    2منهجية وتقنيات البحث 

03:8 -03:8       80/80/2822 الخميس     سوسيولوجيا االخفاق              أد.غربية  التدريب عمى تطبيق االختبارات     د.ابميمة   سوسيولوجيا الحركات العمالية      د.بوقرة 

03:8 -03:8       80/80/2822الخميس     فمسفة التربية                     د.شيمي  د.بن خالد . المدرسيعمم النفس االجتماعي  د. باشيخ      القيادة واالتصال المؤسساتي 

083:8 -03:8      80/80/2822الخميس     التقويم التربوي                د.موالي عمار  عمم النفس االسري       د. شيحان د. سماني  أ   أرغونوميا                 

003:8 -083:8     80/80/2822الخميس     تكنولوجيا االتصال           د. دمحماتني عمم النفس البيولوجي     د. قدوري  نماذج تنموية في العالم         د.مولودي  

 بالمكتبة  )الطابق الثاني( 03قاعة  بالمكتبة  )الطابق االول( 02قاعة  بالمكتبة  )الطابق االول( 01قاعة  مكان اجراء االمتحان

 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإلنسانية

  ىم االجتواعيةلقسن الع
 



 ٌة الشعبٌةطالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممرا
 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 
 بأدرارجامعة احمد دراٌة 

  كلٌة العلوم  االنسانٌة و االجتماعٌة  و العلوم االسالمٌة
 لسم العلوم االجتماعٌة 

 

 

 التارٌخ          

 2021/2022"  الخامسً " السداساالستدراكٌة سنة ثالثة لٌسانس  متحاناتالبرنامج ا

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

 شٌحاند.                      دراسة الحالة  ابلٌلة د.  اضطرابات معرفٌة                    عزاويد.  دراسات مؤسسة لعلم االجتماع     0330 -0330      00/00/2022االحد      

 بوشعورد. اضطرابات الشخصٌة عند الراشد    ادمحميد. صعوبات التعلم                         بولرةد.            المؤسسات اجتماع علم 0330 -0330      00/00/2022االحد      

 بنضورةختبارات الشخصٌة                 د.ا اغٌاثاضطرابات سلوكٌة                      د. اعرابد.                الرابط سوسٌولوجٌا 10330 -0330      00/00/2022االحد     

 بنضورةاضطرابات السلون                 د. د. بوفارس               اختبارات ومماٌٌس     مواليا. تحلٌل المعطٌات االجتماعٌة       0330 -0330       00/00/2022االثنٌن   

 سٌكوسوماتٌن                   د.دحمانً لدوري د.                    تحلٌل البٌانات      بوهنافد.                   ملتمى التدرٌب 0330 -0330       00/00/2022االثنٌن   

 علم النفس المرضً للطفل وللمراهك   د.دحمانً علم النفس المرضً                     د. اعبٌد غربٌةد.  المعاصرة لعلم االجتماع  أ النظرٌات 10330 -0330       00/00/2022االثنٌن   

 الحكم الراشد واخاللٌات المهنة    د.بن خالد لدعلم النفس االجتماعً                  د.بن خا الحوكمة واخاللٌات المهنة           د. بن سٌحمو 0330 -0330       00/00/2022الثالثاء   

 االضطرابات الحسٌة والحركٌة    د. ابلٌلة اضطرابات التكٌف                       د. سمانً تحلٌل اجتماعً لحموق االنسان     د. بن سٌحمو 0330 -0330       00/00/2022الثالثاء   

  الحوكمة واخاللٌات المهنة           د. موالي دمحم  10330 -0330      00/00/2022الثالثاء   

 03الماعة  02الماعة  01الماعة  مكان إجراء االمتحان



 ٌة الشعبٌةطالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقرا
 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 
 بأدرارجامعة احمد دراٌة 

  كلٌة العلوم  االنسانٌة و االجتماعٌة  و العلوم االسالمٌة
 قسم العلوم االجتماعٌة 

 

 

 

 التارٌخ          

 2021/2022"  السادسسً " السدا لٌسانس سنة ثالثة االستدراكٌة متحاناتالبرنامج ا

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

 شٌحاند.     والمعرفٌة  كٌةالسلو العالجات بوقرند.           الدراسة عن التخلً و التسرب د. مسعد       الوطن قضاٌا و اجتماع علم 0330 -0330     00/00/2022    االربعاء

 بوشعورد.                         النسقً العالج ادمحميد.          الصعوبات دوي التالمٌذ مرافقة بوقرةد.            المؤسسات اجتماع علم 0330 -0330    00/00/2022     االربعاء

 بنضورةد.     التحلٌلً  المنحى ذات العالجات اغٌاثد.                     النفسً التدخل منهجٌة اعرابد.                الرابط سوسٌولوجٌا 10330 -0330     00/00/2022     االربعاء

 د. اعبٌد        االنسانً المنحى ذو العالج د. بوفارس               االرشادٌة البرامج تصمٌم ا.غربٌة               المخاطر اجتماع علم 0330 -0330       00/00/2022الخمٌس    

 مخاطر المخدرات                   د.دحمانً بنضورةد.                  الكشف و الفحص تقنٌات البٌئة والتنمٌة                  د. علً الطالب 0330 -0330       00/00/2022الخمٌس   

 علم النفس االدوٌة                د.ٌسلً االرغونومٌا فً الوسط المدرسً        د. بكراوي غربٌةد.  أ        والمجتمع    المخدرات 10330 -0330      00/00/2022الخمٌس   

  مخاطر المخدرات                       د.موالي دمحم  11330 -10330     00/00/2022الخمٌس   

 03القاعة  02القاعة  01القاعة  مكان إجراء االمتحان


