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          كهٍت انعهىو االخخًاعٍت واإلَساٍَت وانعهىو  اإلساليٍت
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 17:30  - 16:30 18:00  - 16:30 16:30  - 15:00 15:00  - 13:30 12:30  -11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 االٌاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسبج

  بٍ ٌىسف 1يذارس ويُاهح 

 (D) خُاذ  7ق 1ف

     انفهسفت بٍ ٌىسف يذخم إنى 

 (D) خُاذ  7ق 1ف

      .....إحصاء وصفً  

 (D) خُاذ  7ق 1ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يذخم ناللخصاد

 انًذرج " أ "

 د. انههً

 

      باعثًاٌ يذخم نعهى االخخًاع

 (D) خُاذ  7ق 1ف

       نعهى انُفسيذخم 

) خُاذ  7ق 1ف

D)...... 

 

 فرد وثمافت 

 (C) خُاذ  7ق2ف  حطبٍك
 بٍ ٌىسف 1يذارس ويُاهح 

 (C) خُاذ  7ق 2ف

انفهسفت بٍ  يذخم إنى 

) خُاذ  7ق 2ف     ٌىسف

C) 

)   7ق 2إحصاء وصفً   ف

 (Cخُاذ 

 يذخم نعهى االخخًاع

)  7ق 2ف      باعثًاٌ

 (Cخُاذ 

 

      االَخثربىنىخٍا إنى  يذخم

    ( يىاليC) خُاذ  8ق 3ف

 فرد وثمافت

 (C) خُاذ 8ق 3ف   حطبٍك

بٍ  1يذارس ويُاهح 

 (C) خُاذ 8ق 3ف  ٌىسف

بٍ عبذ انفهسفت  يذخم إنى 

 (C) خُاذ 8ق 3ف     انكبٍر

      ....إحصاء وصفً  

 (C) خُاذ 8ق 3ف

 

 13ق 4ف      نعهى انُفسيذخم 

 ......( C) خُاذ 

       االَخثربىنىخٍا إنى  يذخم

    ( يىاليC) خُاذ  13ق 4ف

 فرد وثمافت

 (C) خُاذ  13ق 4ف
  بٍ ٌىسف 1يذارس ويُاهح 

 (C) خُاذ  13ق 4ف

انفهسفت بٍ  يذخم إنى 

 4ف     عبذ انكبٍر

 (C) خُاذ  13ق

 

     باعثًاٌ يذخم نعهى االخخًاع

 (C) خُاذ  14ق 5ف

 14ق 5ف       نعهى انُفسيذخم 

 .....( C) خُاذ 

       االَخثربىنىخٍا إنى  يذخم

( C) خُاذ  14ق 5ف

    يىالي

   فرد وثمافت

 (C) خُاذ  14ق 5ف

بٍ  1يذارس ويُاهح 

)  14ق 5ف  ٌىسف

 (Cخُاذ 

 

     باعثًاٌ يذخم نعهى االخخًاع

 (C) خُاذ  15ق   6ف

)  15ق   6ف إحصاء وصفً  

 (Cخُاذ 

بٍ عبذ انفهسفت  يذخم إنى 

 15ق   6ف     انكبٍر

   6ف       نعهى انُفسيذخم 

 .....( C) خُاذ  15ق

 إنى  يذخم

   6ف       االَخثربىنىخٍا

    ( يىاليC) خُاذ 15ق

 

 7ف     يانكًإحصاء وصفً  

 (C) خُاذ  16ق

      باعثًاٌ يذخم نعهى االخخًاع

 (C) خُاذ  16ق 7ف

 7ف       نعهى انُفسيذخم 

 ......( C) خُاذ   16ق

     بٍ ازواوانفهسفت  يذخم إنى 

 (C) خُاذ  16ق 7ف

 فرد وثمافت

 (C) خُاذ  16ق 7ف

 

   ق 8ف       نعهى انُفسيذخم 

 ( .....D) خُاذ 

      بركاث يذخم نعهى االخخًاع

 (D) خُاذ    ق 8ف

   ق 8ف  إحصاء وصفً  

 (D) خُاذ 

      االَخثربىنىخٍا يذخم إنى 

    ( يىاليD) خُاذ    ق 8ف

بٍ انفهسفت  يذخم إنى 

)    ق 8ف      أزواو

 (Dخُاذ 

 

     بركاث يذخم نعهى االخخًاع

 (D) خُاذ   6ق 9ف

  6ق 9ف        نعهى انُفسيذخم 

 ( ....D) خُاذ 

      االَخثربىنىخٍا يذخم إنى 

    (يىاليD) خُاذ   6ق 9ف

)   6ق 9ف  إحصاء وصفً  

 (Dخُاذ 

بٍ  1يذارس ويُاهح 

)   6ق 9ف   ٌىسف

 (Dخُاذ 

 

 

 االحذ

 يذخم نعهى انُفس

 انًذرج " أ "  د.بكراوي

 

انًذرج " أ نعهى االخخًاع يذخم 

 رضا"" 

 انفهسفت يذخم إنى

 انشٍهً  انًذرج " أ "

انًذرج " أ "   1 يذارس يُاهح 

 د. انصادق

 

 االَثربىنىخٍايذخم انى 

د. يىالي  انًذرج " أ "

 يحًذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 17:30  - 16:30 16:30  - 15:00 16:30  - 15:00 13:45  - 12:30 12:30  -11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 االٌاو

    307ق       3اعالو االنً ف االربعاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 أ.

    307ق      9اعالو االنً ف أ.    307ق  6فاعالو االنً  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 أ.
 أ . رضا َعٍدت   2نغت أخُبٍت 

    يحاضرة

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   أ.        7فاعالو االنً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. 4اعالو االنً  ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. 1اعالو االنً  ف   
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 أ.      8فاعالو االنً    أ.   5اعالو االنً  ف أ.    2فاعالو االنً   
 

  

      االَخثربىنىخٍا إنى  يذخم  

 يىالي    (D) خُاذ  6ق 1ف

 يحًذ

أ . رضا   2نغت أخُبٍت 

)  6ق 1ف  حطبٍك َعٍدت 

 (Dخُاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرد وثمافت

 انًذرج " أ " عهً طانبا. 

   

 7ق 2ف       نعهى انُفسيذخم   انخًٍس

  (C) خُاذ 

       االَخثربىنىخٍا إنى  يذخم

    ( يىاليC) خُاذ  7ق 2ف

   

      باعثًاٌ يذخم نعهى االخخًاع  

 (C) خُاذ 8ق 3ف

 3ف       نعهى انُفسيذخم 

 ( C) خُاذ 8ق

   

 4ف      يانكًإحصاء وصفً    

 (C) خُاذ  13ق

 يذخم نعهى االخخًاع

)  13ق 4ف      باعثًاٌ

 (Cخُاذ 

   

     بٍ ٌىسفانفهسفت  يذخم إنى   

 (C) خُاذ  14ق 5ف

 5ف     ....إحصاء وصفً  

 (C) خُاذ  14ق
 

  

 
 

  بٍ ٌىسف 1يذارس ويُاهح 

 ( C) خُاذ 15ق   6ف

 فرد وثمافت

 (C) خُاذ 15ق  6ف

 
 

 

       االَخثربىنىخٍا إنى  يذخم  

    ( يىاليC) خُاذ  16ق 7ف

بٍ  1يذارس ويُاهح 

) خُاذ  16ق 7ف  ٌىسف

C) 

  

 

بٍ  1يذارس ويُاهح  (D) خُاذ    ق 8ف فرد وثمافت  

) خُاذ    ق 8ف   ٌىسف

D) 

  

 

بٍ عبذ انفهسفت  يذخم إنى   

 (D) خُاذ   6ق 9ف      انكبٍر

 فرد وثمافت

 (D) خُاذ   6ق 9ف
 

  



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة احمد دراية بأدرار
  كلية العلوم  االنسانية و االجتماعية  و العلوم االسالمية

 2022/2022الجدول الزمني السنة ثاية علم اجتماع " السداسي الثالث"                                    االجتماعية العلوم قسم 

   

  08:00 -  09:30  9:30   –   11:00 11:00  –   12:30  13:30 -  15:00      -           -      

 

 

 

 االحذ

والرياضي  االحصاء االستذاللي

1 

  د.أم الغيث (C) جٌاح 7ق 1ف

 الحذيثة ًظريات سىسيىلىجية

 د.علي طالب (C) جٌاح 7ق 1ف

) 7ق 1ف هشكالت اجتواعية  

 د.(Cجٌاح 

   د.هسعذ   القضايا الذولية الراهٌة 

 (C) جٌاح 7ق 1ف

 التغير االجتواعي

د.زوقاي  (C) جٌاح 7ق 1ف

 هىًية

 

   القضايا الذولية الراهٌة

 (C) جٌاح 8ق 2ف   د.هسعذ

 1والرياضي  االحصاء االستذاللي

  أم الغيثد.(C) جٌاح 8ق 2ف

 الحذيثة ًظريات سىسيىلىجية

 د.علي طالب(C) جٌاح 8ق 2ف

 (C) جٌاح 8ق 2ف هشكالت اجتواعية  
  شيخاوي د.

في علن   هٌهجية البحث

 1االجتواع 

 د.لعريبي (C) جٌاح 8ق 2ف

 

) 13ق 3ف  هياديي علن اجتواع

  د . (Cجٌاح 

   د.هسعذ   القضايا الذولية الراهٌة

 (C) جٌاح 13ق 3ف

والرياضي  االحصاء االستذاللي

1 

 (C) جٌاح 13ق 3ف
  د.هىلىدي

 الحذيثة ًظريات سىسيىلىجية

 د.علي طالب (C) جٌاح 13ق 3ف

 3ف هشكالت اجتواعية  

 د.شيخاوي    (C) جٌاح 13ق

 

 التغير االجتواعي

عبذ د. بي  (C) جٌاح 14ق 4ف

 الرحواى

) جٌاح 14ق 4ف هياديي علن 

C) . د  

   القضايا الذولية الراهٌة

 (C) جٌاح 14ق 4ف   د.هسعذ

 1والرياضي  االحصاء االستذاللي

  هىلىديد. (C) جٌاح 14ق 4ف

 الحذيثة ًظريات سىسيىلىجية

د.علي  (C) جٌاح 14ق 4ف

 طالب

 

 الحذيثة ًظريات سىسيىلىجية

 د.علي (C) جٌاح 15ق 5ف

 طالب

 التغير االجتواعي

د. بي عبذ  (C) جٌاح 15ق 5ف

 الرحواى

  (C) جٌاح 15ق 5ف هياديي 
  د .

) 15ق 5ف د.   القضايا الذولية الراهٌة

    د.هسعذ  (Cجٌاح 

 االحصاء االستذاللي

 1والرياضي 

 (C) جٌاح 15ق 5ف
  هىلىديد.

 

 هشكالت اجتواعية  د. رحواًي  االثٌيي
 " أ"  الوذرج

 د.عساوي 1 االجتواعي التغير

 " أ"  الوذرج

في علن   هٌهجية البحث

  أ.هحوذاتٌي 1االجتواع 
 " أ"  الوذرج

 أ.ًعيجة  1الحذيثة  ًظريات سىسيىلىجية
 " أ"  الوذرج

 هياديي علن اجتواع

 " أ"  الوذرج د.جىدي

   القضايا الذولية الراهٌة

 " أ"  الوذرج  د.هسعذ

) جٌاح 15ق 1ف هياديي علن  الثالثاء

C) . جىدي د 

في علن االجتواع   هٌهجية البحث

1 

 حاجي (C) جٌاح 15ق 1ف

 

 

 

د. بي  علن الٌفس االجتواعي

 "C1"  الوذرج سالن 

 

 

 

 د.رحواًي  اجٌبية لغة

 " C1"  الوذرج

  

 التغير االجتواعي

علي د.(C) جٌاح 16ق 2ف

 بىزيذ

) 16ق 2ف  هياديي علن اجتواع

 جىدي د . (Cجٌاح 

  

في علن االجتواع   هٌهجية البحث

1 

 د.لعريبي( D) جٌاح 5 ق3ف

 التغير االجتواعي

 علي بىزيذد. (D) جٌاح 5 ق3ف

  

) 6 ق4ف هشكالت اجتواعية  

 د.شيخاوي (Dجٌاح 

في علن االجتواع   هٌهجية البحث

1 

 د.لعريبي (D) جٌاح 6 ق4ف

  

في علن االجتواع   هٌهجية البحث

1 

 حاجيد. (D) جٌاح 7 ق5ف

) 7 ق5ف  هشكالت اجتواعية  

 د.شيخاوي  (Dجٌاح 

  



 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    

 " 2223 – 2222 "   النفس علم الثانية السنة للسداسي الثالثالتوزيع الزمني  
       -           -      15:00  - 13:30 13:45 -12:30 12:30   –  11:00 11:00   –   9:30  09:30  - 08:00  التوقيت

 
 
 
 
 
 االحد

 نظريات الشخصية 
 (C) جناح 16ق 1ف
 

تكنولوجيا االعالم و 
) 16ق 1ف  االتصال   

 (Cجناح 
 

 
 
 

 نظريات الشخصية
 المدرج " أ " اغياث

  
 
 

  

تكنولوجيا االعالم و  
 D5  ق 2ف  االتصال   

 (D) جناح 
 

 نظريات الشخصية
)  D5  ق 2ف  2ف

 (Dجناح 
 

   

  3ف نظريات الشخصية 

 (D) جناح  D6  ق
 

تكنولوجيا االعالم و 
 D6  ق  3ف  االتصال   

 (D) جناح 
 
 

   

تكنولوجيا االعالم و  
 D7  ق  4ف االتصال   

 (D) جناح 
 

 نظريات الشخصية
)  D7  ق  4ف  4ف

 (Dجناح 
 

   

 
 
 
 
 

 االثنين

 علم النفس الفيزيولوجي

 (C) جناح 7ق 1ف
 البحث تفنيات و منهجية

 (C) جناح 7ق 1ف
 

 القياس النفسي
 (C) جناح 7ق 1ف

 
 

 ابستيمولوجيا
 المدرج " أ "

 الشيليد.

 علم النفس المعرفي  

    (C) جناح 7ق 1ف
 و النمو النفس علم

 1ف  1الفردية الفروق

 (C) جناح 7ق

 

 و النمو النفس علم
 2ف 1الفردية الفروق

 (C) جناح 8ق

 علم النفس الفيزيولوجي

 (C) جناح 8ق 2ف
 البحث تفنيات و منهجية

 (C) جناح 8ق 2ف
 

 2ف القياس النفسي 

 (C) جناح 8ق
 

 2ف علم النفس المعرفي  

 (C) جناح 8ق
 

 3ف علم النفس المعرفي  

 (C) جناح 13ق
 و النمو النفس علم

 3ف 1الفردية الفروق

 (C) جناح 13ق

 الفيزيولوجيعلم النفس 

 (C) جناح 13ق 3ف
 تفنيات و منهجية 

) 13ق 3ف البحث

 (Cجناح 
 

 3ف القياس النفسي

 (C) جناح 13ق
 

 

 4ف القياس النفسي

 (C) جناح 14ق
 

 علم النفس المعرفي  

 (C) جناح 14ق 4ف
 و النمو النفس علم

 4ف 1الفردية الفروق

 (C) جناح 14ق

علم النفس  
 4ف الفيزيولوجي

 (C) جناح 14ق

 البحث تفنيات و منهجية

 (C) جناح 14ق 4ف
 

 

علم النفس الفيزيولوجي  الثالثاء
 المدرج " أ " بوشعور

 البحث تفنيات و منهجية
 المدرج " أ " بكراوي

 

 القياس النفسي
 المدرج " أ " سماني

علم النفس المعرفي    
المدرج " أ "    

 ابليلة  

 و النمو النفس علم
 1الفردية الفروق

 بوقرنالمدرج " أ "

لغة لمدرج " أ "   
 سمانيد.
 

 



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 بأدرار دراٌة احمد جامعة

  االسالمٌة العلوم و  االجتماعٌة و االنسانٌة  العلوم كلٌة

 االجتماعٌة العلوم قسم 

 " 3202 – 2202"    االجتماع علم الثالثة السنة خامسال للسداسً الزمنً التوزٌع

 

  00:00 -  00:30  0:30   –   11:00 11:00  –   12:30  13:30 -  15:00      -           -      

     تحلٌل اجتماعً لحقوق االنسان     الثالثاء

 د. الهلً     (D) جناح  ق

 الحوكمة واخالقٌات المهنة 
 (D) جناح  ق  عزاوي .ا

 

) جناح  ق    أ. أعراب   لغة اجنبٌة

D)" 
 

 
 
 
 

 االربعاء

 تحلٌل المعطٌات االجتماعٌة
 (C) جناح 7ق 1ف  د. بركات 

 المؤسسات اجتماع علم
 (C) جناح 7ق 1ف بوقرةد.

 
 
 

 المؤسسات اجتماع علم
  بوقرةد.

   " أ"  المدرج

  
 

 اعرابد. 1الرابط سوسٌولوجٌا
 " أ"  المدرج 

 دراسات مؤسسة لعلم االجتماع
) جناح 7ق 1ف  د. باعثمان 

C) 

 أعرابد. 1الرابط سوسٌولوجٌا
 (C) جناح 7ق 1ف عمر

 المؤسسات اجتماع علم
 (C) جناح 0ق 2ف بوقرةد.

 تحلٌل المعطٌات االجتماعٌة
 (C) جناح 0ق 2ف  د. بركات 

  1الرابط سوسٌولوجٌا 
 (C) جناح 0ق 2فأعراب د.

د.   دراسات مؤسسة لعلم االجتماع
 (C) جناح 0ق 2ف  باعثمان 

 3ف  ملتقى التدرٌب د. بوهناف

 (C) جناح 13ق

النظرٌات المعاصرة فً علم االجتماع   
 (C) جناح 13ق 3ف د. علً طالب 

 تحلٌل المعطٌات االجتماعٌة 
) جناح 13ق 3ف  د. بركات 

C) 

 المؤسسات اجتماع علم
 (C) جناح 13ق 3ف  بوقرةد.

النظرٌات المعاصرة فً علم االجتماع   
 (C) جناح 14ق 4ف د. علً طالب 

) 14ق 4ف  ملتقى التدرٌب د. بوهناف

 (Cجناح 

 المؤسسات اجتماع علم 
 (C) جناح 14ق 4ف  بوقرةد.

 تحلٌل المعطٌات االجتماعٌة
 (C) جناح 14ق 4ف  د. بركات 

  الخمٌس
 
 

 االجتماعٌةتحلٌل المعطٌات 
 " أ"  المدرج ا.موالي 

 
 
 

د.  دراسات مؤسسة لعلم االجتماع
 " أ"  المدرج عزاوي 

 
 

النظرٌات المعاصرة فً علم االجتماع  
 د. غربٌة 

 أ"  المدرج

  
 

 ملتقى التدرٌب د. بوهناف
 " أ"  المدرج

 1ف ملتقى التدرٌب د. بوهناف

 (C) جناح 7ق

النظرٌات المعاصرة فً علم 
) 7ق 1ف د. علً طالب   االجتماع

 (Cجناح 

النظرٌات المعاصرة فً علم   
 2ف االجتماع  د. علً طالب

 (C) جناح 0ق

 2ف  ملتقى التدرٌب د. بوهناف

 (C) جناح 0ق

 دراسات مؤسسة لعلم االجتماع  
) جناح 13ق 3ف  د. عزاوي 

C) 

الذهبً د.  1الرابط سوسٌولوجٌا
 (C) جناح 13ق 3ف  عمر

  اعرابد. 1الرابط سوسٌولوجٌا  

 (C) جناح 14ق 4ف

د.  دراسات مؤسسة لعلم االجتماع
 (C) جناح 14ق 4ف  عزاوي 

راسة حضورٌا ابتداء انطالق الد مالحظة:

 17/09/2022من ٌوم  : 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 بأدرار دراية احمد جامعة
  االسالمية العلوم و  االجتماعية و االنسانية  العلوم كلية

 االجتماعية العلوم قسم 
 

 " 2222 – 2222 " العيادي   عمل النفس الثالثةلس نة للسدايس   اخلامس االتوزيع الزمين 

 

  00:00 -  00:30  0:30   –   11:00 11:00  –   12:30 12:00  –   13:30 13:30 -  15:00      -           -      

  علم النفس المرضي للطفل  والمراهق السبت
 دحماني  المدرج " أد.

الحكم الرشيد وأخالقيات المهنة 
 د. بن خالد  المدرج " أ"

 

 لغة اجنبية  المدرج " أ"
 بوشعورأ.

 العصبي النفس علم 
 المدرج " أ  د. يسلي

  

 

 الثالثاء

 علم النفس المرضي للطفل  والمراهق
 د. دحماني   (C) جناح 7ق 1ف

  اضطرابات الشخصية عند الراشد
 د. بوشعور (C) جناح 7ق 1ف

 
 
 
 

اضطرابات الشخصية عند 
 المدرج " أ"الراشد  

 بوشعورأ.

  
 
 
 

االضطرابات الحسية 
 واالدائية  د. ابليلةالحركية 

   C2قاعة 

االضطرابات الحسية الحركية 
 واالدائية  د. ابليلة

 (C) جناح 7ق 1ف

المنهج العيادي ودراسة الحالة  
 شيحان د.

 (C) جناح 7ق 1ف

د.  اضطرابات الشخصية عند الراشد
 بوشعور

 (C) جناح 0ق 2ف

علم النفس المرضي للطفل  
( C) جناح 0ق 2ف   والمراهق

 د.دحماني  

المنهج العيادي ودراسة الحالة   
 (C) جناح 0ق 2ف  شيحان د.

االضطرابات الحسية الحركية 
 واالدائية  د. ابليلة

 (C) جناح 0ق 2ف
 

 اختبارات الشخصية
 (C) جناح 13ق 3ف  ...د.

المنهج العيادي ودراسة الحالة  
 شيحان د.

 (C) جناح 13ق 3ف

علم النفس المرضي للطفل   
 دحماني  د.   والمراهق

 (C) جناح 13ق 3ف

 اضطرابات السلوك  
 بنضورة

 (C) جناح 13ق 3ف

 المنهج العيادي ودراسة الحالة  د.
 شيحان

 (C) جناح 14ق 4ف

 اختبارات الشخصية
 ...د. 

 (C) جناح 14ق 4ف

 اضطرابات السلوك   
 بنضورة

 (C) جناح 14ق 4ف

علم نفس المرضي للطفل  
 4ف دحماني   د, والمراهق

 (C) جناح 14ق

 

 االربعاء

 
 
 

 المنهج العيادي ودراسة الحالة  د.
  المدرج " أ " شيحان

 
 
 

 اختبارات الشخصية
 " د. بنضورة المدرج " أ

 اختبارات الشخصية 
 د. 

 (C) جناح 7ق 1ف

 اضطرابات السلوك  
 بنضورة

 (C) جناح 7ق 1ف

 
 
 

اضطرابات السلوك  المدرج " 
 أ "

 بنضورة

 

 اضطرابات السلوك  
) جناح 0ق 2ف بنضورة 

C) 

 اختبارات الشخصية
 (C) جناح 0ق 2ف  د. 

 

االضطرابات الحسية 
 الحركية واالدائية  د. ابليلة

 (C) جناح 13ق 3ف
 

اضطرابات الشخصية عند 
 د.  الراشد

 (C) جناح 13ق 3ف

 

اضطرابات الشخصية عند 
 د.  الراشد

 (C) جناح 14ق 4ف

االضطرابات الحسية 
 الحركية واالدائية  د. ابليلة

 (C) جناح 14ق 4ف

 

انطالق الدراسة حضوريا ابتداء من  مالحظة:

 17/09/2020:  يوم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة احمد دراية بأدرار

  كلية العلوم  االنسانية و االجتماعية  و العلوم االسالمية

  قسم العلوم االجتماعية

 " 3202 – 2202"    يالمدرس النفس علم الثالثة السنة خامسال   للسداسي الزمني التوزيع

 

 

  00:00 -  00:30  0:30   –   11:00 11:00  –   12:30  13:30 -  15:00      -           -      

 صعوبات التعلم  د. امحمدي االثنين
 (D) جناح 5ق 1ف

االضطرابات السموكية 
 د.  واالنفعالية

 (D) جناح 5ق 1ف

 

 صعوبات التعلم  د. امحمدي
 (D) جناح  ق

المدرج  االضطرابات المعرفية

 د.ابليلة " أ "

 (D) جناح  ق

عمم النفس المرضي لمطفل 
  د. عبيد  والمراهق

 (D) جناح 5ق 1ف

  االضطرابات المعرفية

 د.ابليلة 
 (D) جناح 5ق 1ف

االضطرابات السموكية  
) 16ق2ف  ...د. واالنفعالية

 (Cجناح 

صعوبات التعلم  د. 
 امحمدي 

 (C) جناح 16ق2ف 

 د.ابليلة االضطرابات المعرفية

 (C) جناح 16ق2ف

عمم النفس المرضي 
 د. عبيد  لمطفل والمراهق

 (C) جناح 16ق2ف

االختبارات والمقاييس في عمم  الثالثاء
 د. بوفارس النفس المدرسي

 (C) جناح 14ق
 

اضطرابات التكيف 
  المدرسي

د.   المدرج " أ " 
 سماني

 (C) جناح 14ق
 

االختبارات والمقاييس في عمم 
 د.  النفس المدرسي

 (C) جناح 14ق
 

  اضطرابات التكيف المدرسي

 د. رحماني 

 (C) جناح 14ق

 د. قدوري   تحميل البيانات

 

 (C) جناح 14ق
 

صعوبات التعلم  د. 
 امحمدي

 

 (C) جناح 14ق

  اضطرابات التكيف المدرسي 

 (D) جناح  ق2ف د. رحماني  

االختبارات والمقاييس في عمم 
 د.  النفس المدرسي

 (D) جناح  ق2ف

 صعوبات التعلم  د. امحمدي
 (D) جناح  ق2ف

د.   تحميل البيانات

) جناح  ق2ف   قدوري

D) 

االضطرابات السموكية  االربعاء
 اغياثد.     واالنفعالية

 (D) جناح  ق

المدرج "   تحميل البيانات

 د. قدوري أ "
 (D) جناح  ق

عمم النفس االجتماعي 
 د. بن خالد المدرسي

 (D) جناح  ق

 الحوكمة وأخالقيات المهنة 
  بن خالدد.  

 (D) جناح  ق

 بن خالد أ.  لغة اجنبية

 (D) جناح  ق

 

راسة حضوريا ابتداء انطالق الد مالحظة:

 17/09/2022من يوم  : 

 



 

 الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 سالهيةاإل كلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم

 ىم االجتواعيةلقسن الع

 

      -           -      11:00  - 13:30  12:30   –  11:00 11:00   –   9:30  09:30  - 08:00  االيام

 
 الثالثاء

 لغة أجنبية

 (C) جناح  2ق أد. رضا 

تشريعات قانون العمل في 
 الجزائر

 (C) جناح  2ق  د. الهلي

) جناح  2ق المقاوالتية د. بن خالد 

C) 
سوسيولوجيا حول  دراسات  

   د. رحماني العمل في الجزائر

 (C) جناح  2ق

  

 
 االربعاء

 

 

التحليل السوسيولوجي للمؤسسة 
) جناح  2ق  د. بوقرة الجزائرية

C) 

 

 

اإلحصاء التطبيقي للعلوم 
)  2ق  د. مولودي االجتماعية

 (Cجناح 

 

 

 د. مسعد  سوق العمل في الجزائر

 (C) جناح  2ق

  

 

واالجتماعي الحراك المهني 
)  2ق د. بالشيخ  في الجزائر

 (Cجناح 

سوسيولوجيا حول  دراسات 
  د. رحماني العمل في الجزائر

 (C) جناح   ق 1ف

 الحراك المهني واالجتماعي في الجزائر
 (D) جناح  1ق 1ف د. بالشيخ 

الحراك المهني واالجتماعي في  
)   ق  2ف د. بالشيخ الجزائر

 (Cجناح 

سوسيولوجيا العمل في حول  دراسات 
 (C) جناح   ق  2ف  د.  الجزائر

 
 الخميس

 

 

 منهجية تحرير المذكرة

 (C) جناح  2ق د. موالي عمار 

 منهجية تحرير المذكرة

)  2ق  1ف د. موالي عمار 

 (Cجناح 

 اإلحصاء التطبيقي للعلوم االجتماعية
)  2ق  1ف عمار     د. مولودي

 (Cجناح 

السوسيولوجي التحليل  
  د. بوقرة للمؤسسة الجزائرية

 (C) جناح  6ق

) جناح  11ق  1ف عولسوق ال

C)د. مسعد عمل في الجزائر 
التحليل السوسيولوجي للمؤسسة 

) جناح  11ق  1ف د. بوقرة  الجزائرية

C) 

اإلحصاء التطبيقي للعلوم 
 2ف    د. مولودي االجتماعية

 (D) جناح  7ق

 منهجية تحرير المذكرة

) جناح  7ق 2ف د. موالي عمار 

D) 

التحليل السوسيولوجي  
   د. بوقرة للمؤسسة الجزائرية

 (C) جناح  16ق  2ف

  2ف   د. مسعد  سوق العمل في الجزائر

 (C) جناح  16ق

  2022/2023استعوال الزهن للسنة الثانية  هاستر علن االجتواع التنظين و العول السداسي الثالث  للوىسن الجاهعي 

 



 

 

  

 

 

 الجوهىرٌح الجزائرٌح الذٌوقراطٍح الشعثٍح

 جاهعح أحوذ دراٌح أدرار

 سالهٍحكلٍح العلىم اإلنسانٍح واالجتواعٍح والعلىم اإل

 ىم االجتواعٍحلقسن الع

 

 
 

   2021/2022للوىسن الجاهعً   الثالثالسذاسً  الترتٍحهاستر علن االجتواع   ثانٍحاستعوال الزهن للسنح 

      -           -      15:00  - 13:30 12:30   –  11:00 11:00   –   0:30  00:30  - 00:00  الياما

د. فاتحً  الترتٍح الخاصح    االحد

 هحاضرج

 (C) جناح  16ق

 د. فاتحً الترتٍح الخاصح

 (C) جناح  16ق

 د. اعراب لغح أجنثٍح

 (C) جناح  16ق

د, هحوذاتنً  اقتصادٌاخ الترتٍح االثنين

 هحاضرج

 (D) جناح  6ق

د,  اقتصادٌاخ الترتٍح

 هحوذاتنً

 (D) جناح  6ق

 د. هىالي هحوذ الوقاوالتٍح

 (D) جناح  6ق

  الترتٍح والتكىٌن فً الجزائر

 د. اعراب هحاضرج

 (D) جناح  6ق

الترتٍح والتكىٌن فً 

 د. اعراب  الجزائر

 (D) جناح  6ق

التشرٌع اإلدارج الترتىٌح و 

 د. فاتحً الوذرسً

 (D) جناح  6ق

 اإلرشاد والتىجٍه الوذرسً الثالثاء

  د. سالهً هحاضرج

 (C) جناح 14ق

 اإلرشاد والتىجٍه الوذرسً

 د. سالهً

 (C) جناح 14ق

د, هلتقى التذرٌة على الثحث 

 تىهناف هحاضرج

 (C) جناح 13ق

د, هلتقى التذرٌة على الثحث 

 تىهناف

 (C) جناح 13ق

  

 تقنٍاخ التحرٌر    الخميس

 د. هىهنً هحاضرج

 (D) جناح  5ق

 تقنٍاخ التحرٌر

 د. هىهنً

 (D) جناح  5ق 1ف

 



                                                                                          الجوهىرية الجزائرية الديوقراطية الشعبية

 جاهعة أحود دراية أدرار

 سالهيةكلية العلىم اإلنسانية واالجتواعية والعلىم اإل

 ىم االجتواعيةلقسن الع

 2022/2023للوىسن الجاهعي   الثالثهاستر علن النفس الودرسي السداسي   الثانيةاستعوال الزهن للسنة 
 

 

      -           -      11:00  - 13:30  12:30   –  11:00 11:00   –   9:30  09:30  - 08:00  االيام

  الثالثاء
 
 
 

الفحص و الحوصلة في الوسط 

 (C) جناح 6ق د. فاتحي  المدرسي

 
 
 
 

   د. قدوري  إحصاء معمق

 (C) جناح 6ق

 
 
 
 

 د؟ ابميمة اإلرشاد النفسي
 (C) جناح 6ق

الفحص و الحوصلة في الوسط  

) 11ق   1ف د. فاتحي  المدرسي

 (Cجناح 

 د. ابميمة اإلرشاد النفسي
 (C) جناح 11ق   1ف

   
 
 

 د. ابميمة اإلرشاد النفسي   
 (C) جناح 16ق   2ف

الفحص و الحوصلة في 

 د. فاتحي المدرسيالوسط 
 (C) جناح 16ق   2ف

   د, بوفارس البيداغوجية الفارقية  

 (D) جناح  7ق  3ف
 
 

 ابميمةد.  اإلرشاد النفسي
 (D) جناح  7ق  3ف

 االربعاء
 

 د, بوفارس البيداغوجية الفارقية
 (C) جناح 11ق   1ف

 

  د. قدوري إحصاء معمق
 (C) جناح 11ق   1ف

 
 
 الفارقيةالبيداغوجية 

 د, بوفارس
 (C) جناح 6ق

  
 

 
 

 أد. دليل التربية الخاصة
 (C) جناح 6ق

 د, شيحان المرافقة المدرسية

 (C) جناح 11ق   1ف

 أد. دليل التربية الخاصة
 (C) جناح 11ق   1ف

 د. قدوري إحصاء معمق
 (C) جناح 16ق   2ف

د,  البيداغوجية الفارقية
) جناح 16ق   2ف   بوفارس

C) 

 أد. دليل التربية الخاصة 
 (C) جناح 16ق   2ف

 د, شيحان المرافقة المدرسية

 (C) جناح 16ق   2ف

 أد. دليل التربية الخاصة
 (D) جناح  7ق  3ف

د,  المرافقة المدرسية
 شيحان

 (D) جناح 7ق  3ف

 د. قدوري إحصاء معمق 
 (D) جناح  7ق  3ف

الفحص و الحوصلة في الوسط 

 بيدةد.  المدرسي
 (D) جناح  7ق  3ف

بداغوجية التدخل النفسي في  الخميس

   د. بكراوي  التربويالوسط 

 (C) جناح 6ق

د,  المرافقة المدرسية
 (C) جناح 6ق    شيحان

) 6ق لغة اجنبية د. بن خالد 

 (Cجناح 
    


