
2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى علم االجتماع   

لعالمأ.   
20 :مد      مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
 أ. حمودي

57ق:   تط      

 مدارس ومناهج
عظيميأ.   

57تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد    مح  

 م.إلى الفلسفة 
......أ.   

57تط      ق:   

 لغة أجنبية 
.....أ.   

72تط     ق:   

  
 االثنـــــــين

 الفرد والثقافة 
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
قرشوشأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد     مح  

 إعالم آلي 
بدادرةأ.   

22: ق       تط  

 م.إلى علم النفس
 أ. بلعربي
57تط        ق:   

 م.إلى الفلسفة 
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى علم االجتماع 
 أ. غالم

88 تط          ق:  

 الفرد والثقافة
 أ. بلقرة

72تط       ق:   

 اإلحصاء الوصفي
ساريأ.   

76تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الثانـــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 الفرد والثقافة 

قيروانيأ.   
57تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
لعالمأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج
 أ. سيدهم
75تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
 أ. حمودي
75تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد     مح  

 لغة أجنبية 
.....أ.   

55تط     ق:   

آلي إعالم  
بدادرةأ.   

27: ق      تط  

   
 االثنـــــــين

 الفرد والثقافة 
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
قرشوشأ.   

20 :مد      مح  

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال
55تط     ق:   

 اإلحصاء الوصفي
لولوأ.   

52تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس 
 أ. بلعربي
75تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة  
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى علم االجتماع  
 أ. غالم
78تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد 
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                         جذع مشترك علوم اجتماعية    

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الثالـــــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 مدارس ومناهج  

 أ. سيدهم
25تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع
لعالمأ.   

20 :مد      مح  

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد     مح  

 الفرد والثقافة  
غضابأ.   

57تط     ق:   

   
 االثنـــــــين

 اإلحصاء الوصفي
بوجرادةأ.   

57تط     ق:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
قرشوشأ.   
20 :مد     مح  

 لغة أجنبية
.....أ.   

72تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال
25تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم النفس
 أ. بلعربي
85تط      ق:   

 إعالم آلي
عالليأ.   

22: ق       تط  

 م.إلى الفلسفة  
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ام.إلى األنثربولوجي   
مخنفرأ.   

25تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
 أ. غالم
77تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد
جديةبن أ.   
25 :مد     مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                               

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            جذع مشترك علوم اجتماعية 

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الرابـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية

......أ.   
57تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
بوسرسوبأ.   

75تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
لعالمأ.   

20 :مد      مح  

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد          مح  

 م.إلى علم االجتماع  
فلكاويأ.   

58تط      ق:   

   
 االثنـــــــين

 الفرد والثقافة 
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة
عميرةأ.   

85تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
قرشوشأ.   
20 :مد     مح  

   
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد     مح  

آلي إعالم  
عالليأ.   

22: ق     تط  

 مدارس ومناهج 
أومليليأ.   

77تط      ق:   

 الفرد والثقافة
غضابأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
مفتاح سعوديأ.   
28 :مد          مح  

 
 األربـــــعاء

 اإلحصاء الوصفي   
نمديلأ.   

77تط     ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

علم النفس م.إلى  
 أ. بلعربي
55تط     ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                         جذع مشترك علوم اجتماعية    

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الخامـــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
ام.إلى األنثربولوجي  

بوسرسوبأ.   
25تط       ق:   

 لغة أجنبية
......أ.   

52تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
لعالمأ.   

20 :مد     مح  

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد     مح  

 إعالم آلي
بويمةأ.   

26: ق      تط  

 م.إلى الفلسفة 
عميرةأ.   

56تط      ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. سيدهم
88تط      ق:   

  
 االثنـــــــين

 الفرد والثقافة 
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع
بن الشيخأ.   

57تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
قرشوشأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة    
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 اإلحصاء الوصفي  
لولوأ.   

77تط      ق:   

 م.إلى علم النفس
 أ. بلعربي
77تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

 الفرد والثقافة
بلقرةأ.   

72تط     ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                     الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 إعالم آلي  

بلغولأ.   
22: ق      تط  

 م.إلى علم االجتماع
لعالمأ.   

20 :مد      مح  

 لغة أجنبية
.....أ.   

55تط      ق:   

  
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
 أ. سيدهم
58تط      ق:   

    
 االثنـــــــين

 الفرد والثقافة 
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
قرشوشأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
لولوأ.   

58تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
.....أ.   

57تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

علم النفس م.إلى  
أومليليأ.   

28 :مد      مح  

 الفرد والثقافة  
غضابأ.   

72تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة 
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

ام.إلى األنثربولوجي   
طوبالأ.   

72تط      ق:   

 م.إلى علم النفس
 أ. بلعربي
72تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد 
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع
......أ.   

57تط      ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                         جذع مشترك علوم اجتماعية    

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: السابــــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى الفلسفة  

......أ.   
75تط       ق:   

 م.إلى علم االجتماع
لعالمأ.   

20 :مد      مح  

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد      مح  

 لغة أجنبية
.....أ.   

52تط      ق:   

 الفرد والثقافة
غضابأ.   

72تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع  
فلكاويأ.   

88تط     ق:   

 
 االثنـــــــين

 الفرد والثقافة 
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
بوجرادةأ.   

55تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
قرشوشأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد       مح  

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28تط      ق:   

 إعالم آلي  
بدادرةأ.   

27: ق      تط  

 م.إلى الفلسفة
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

ام.إلى األنثربولوجي    
مخنفرأ.   

72تط      ق:   

 مدارس ومناهج
عظيميأ.   

72تط    ق:   

االقتصادم.إلى   
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الثامــــــــن    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 الفرد والثقافة

بوعزةأ.   
57تط     ق:   

 لغة أجنبية 
......أ.   

58تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع
لعالمأ.   

20 :مد     مح  

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد      مح  

 إعالم آلي 
بويمةأ.   

26: ق     تط  

 م.إلى علم االجتماع 
فلكاويأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

52تط     ق:   

 
 االثنـــــــين

 الفرد والثقافة 
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
قرشوشأ.   

20 :مد       مح  

 اإلحصاء الوصفي 
شاويأ.   

87تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة    
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

ام.إلى األنثربولوجي   
بلقرةأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى علم النفس 
بلعقابأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
عظيميأ.   

57تط      ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                         جذع مشترك علوم اجتماعية    

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: التاســــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى علم االجتماع   

لعالمأ.   
20 :مد     مح  

 الفرد والثقافة
درويشأ.   

88تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
يحياويأ.   

77تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة
.....أ.   

78تط      ق:   

 مدارس ومناهج
مزيان شريفأ.   

77تط      ق:   

    
 االثنـــــــين

 م.إلى علم االجتماع
.....أ.   

72تط      ق:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
قرشوشأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس 
كوسةأ.   

55تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد     مح  

 إعالم آلي   
عالليأ.   

22: ق      تط  

 م.إلى الفلسفة
مفتاح سعوديأ.   

28 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية   
باللأ.   

86تط    ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
ساريأ.   

52تط     ق:   

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                                

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: العاشــــــــر    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى علم االجتماع   

لعالمأ.   
20 :مد      مح  

 الفرد والثقافة 
درويشأ.   

88تط    ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذيابأ.   

20 :مد      مح  

ومناهج مدارس  
مزيان شريفأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
.....أ.   

57تط       ق:   

    
 االثنـــــــين

 اإلحصاء الوصفي
بلخيريأ.   

52تط         ق:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
قرشوشأ.   

20 :مد      مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
يحياويأ.   

82تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس
أومليليأ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم االجتماع
حناشيأ.   

75تط      ق:   

 إعالم آلي
زويقةبوأ.   

26: ق      تط  

 م.إلى الفلسفة  
مفتاح سعوديأ.   
28 :مد       مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية  
باللأ.   

88تط     ق:   

االقتصادم.إلى    
بن جديةأ.   
25 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس
عتوتةأ.   

77تط      ق:   

 
 الخـمـيــس

التعليمرئيس مصلحة                                                                                                                                                                

ن. خلفة                                                                                                                                                                       

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية

.....أ.   
58تط      ق:   

 اإلحصاء الوصفي
جاب هللاأ.   

58تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 إعالم آلي
بلعقروزأ.   
27: ق     تط  

إلى علم االجتماعم.   
لعالمأ.   

72تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم االجتماع  
فالحيأ.   

28 :مد       مح  

 مدارس ومناهج
خرموشأ.   

55تط     ق:   

   
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
زعبوبأ.   

52تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

 م.إلى الفلسفة
.....أ.   

87تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم النفس  
عتوتةأ.   

57تط      ق:   

 الفرد والثقافة
بالليأ.   

28 :مد     مح  

   
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد     مح  

 الفرد والثقافة
بالليأ.   

77تط     ق:   

علم النفس م.إلى    
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                   

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الثانـــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اإلحصاء الوصفي

غرزوليأ.   
78تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي   
.....أ.   

28 :مد     مح  

 إعالم آلي
العايبأ.   

22: ق     تط  

 م.إلى علم االجتماع
لعالمأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
.....أ.   

57تط     ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج 
خرموشأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع
فالحيأ.   

28 :مد      مح  

    
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

 الفرد والثقافة
حدادأ.   

57تط      ق:   

 لغة أجنبية 
.....أ.   

87تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

ام.إلى األنثربولوجي  
شنافيأ.   

77تط      ق:   

 م.إلى علم النفس
فارسأ.   

57تط      ق:   

 الفرد والثقافة 
بالليأ.   

28 :مد      مح  

   
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم النفس   
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ية                            جذع مشترك علوم اجتماع  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الثالـــــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 مدارس ومناهج 

بن عرعورأ.   
57تط       ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع
سيدهمأ.   

58تط       ق:   

 اإلحصاء الوصفي
بلخيريأ.   

87تط     ق:   

 إعالم آلي
العايبأ.   

22: ق      تط  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم النفس
جعرانأ.   

55تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
فالحيأ.   

28 :مد      مح  

    
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

57تط     ق:   

 الفرد والثقافة
حدادأ.   

88تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

ام.إلى األنثربولوجي   
شنافيأ.   

88 :قتط         

 الفرد والثقافة 
بالليأ.   

28 :مد      مح  

 لغة أجنبية
بلغولأ.   

57تط      ق:   

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم النفس   
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ية                            جذع مشترك علوم اجتماع  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الرابـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
ام.إلى األنثربولوجي    

.....أ.   
28 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة
بلهوشاتأ.   

87تط      ق:   

 اإلحصاء الوصفي
جاب هللاأ.   

52تط     ق:   

 مدارس ومناهج
مراكشيأ.   

77تط     ق:   

 
 األحــــــــــد

 لغة أجنبية 
.....أ.   

77تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع
فالحيأ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم االجتماع  
......أ.   

52تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

ام.إلى األنثربولوجي    
شنافيأ.   

57 تط       ق:  

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 إعالم آلي  
بن اعرابأ.   
27: ق      تط  

 الفرد والثقافة
بالليأ.   

28 :مد      مح  

   
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد      مح  

 الفرد والثقافة 
زارزيأ.   
72ق:    تط      

 م.إلى علم النفس
عتوتةأ.   

72تط      ق:   

إلى علم النفسم.  
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعي  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الخامـــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اإلحصاء الوصفي 

مقرانيأ.   
88: قتط        

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
مراكشيأ.   

87تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

52تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم االجتماع  
فالحيأ.   

28 :مد        مح  

 م.إلى علم االجتماع 
لعالمأ.   

86تط     ق:   

  
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

 إعالم آلي
بدادرةأ.   

22: ق      تط  

ام.إلى األنثربولوجي  
شنافيأ.   

67 تط      ق:  

 م.إلى الفلسفة 
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 الفرد والثقافة
حمانيأ.   
72ق:    تط      

 لغة أجنبية
قرابأ.   

68تط     ق:   

 الفرد والثقافة 
بالليأ.   

28 :مد     مح  

   
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس 
وسطانيأ.   

58تط      ق:   

 م.إلى علم النفس 
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعي  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
ام.إلى األنثربولوجي    

.....أ.   
28 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
مراكشيأ.   

88تط      ق:   

   
 األحــــــــــد

 م.إلى علم االجتماع  
فالحيأ.   

28 :مد    مح  

 م.إلى علم االجتماع
لعالمأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى علم النفس 
جعرانأ.   

72تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

 م.إلى الفلسفة
يعقوبأ.   

57تط     ق:   

 لغة أجنبية
......أ.   

67تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
مشتةأ.   

72 ق: تط           

 
 الثــــــالثاء

 إعالم آلي 
بوعمامةأ.   

26: ق          تط  

 الفرد والثقافة 
بالليأ.   

28 :مد      مح  

   
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد    مح  

 الفرد والثقافة
زارزيأ.   
75ق:    تط      

 اإلحصاء الوصفي
معيوفأ.   

58تط      ق:  

 م.إلى علم النفس 
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: السابـــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى علم النفس

دعيشأ.   
52تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع
......أ.   

52تط       ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 الفرد والثقافة 
بوعزةأ.   

82تط     ق:   

 لغة أجنبية
......أ.   

72تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

إلى علم االجتماعم.    
فالحيأ.   

28 :مد          مح  

    
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

ام.إلى األنثربولوجي    
مشتةأ.   

88 تط      ق:  

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 الفرد والثقافة   
بالليأ.   

28 :مد      مح  

 إعالم آلي 
بدادرةأ.   

22: ق      تط  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
شاويأ.   

72تط      ق:   

 مدارس ومناهج
سيدي صالحأ.   

52تط       ق:   

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

88تط      ق:   

 م.إلى علم النفس
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الثامـــــــن    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 يتاليـوم/التوق   
 م.إلى علم االجتماع

ركابأ.   
77تط     ق:   

 م.إلى علم النفس
دعيشأ.   

77تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بن عرعورأ.   

78تط      ق:   

  
 األحــــــــــد

 م.إلى علم االجتماع  
فالحيأ.   

28 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
......أ.   

86تط      ق:   

   
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

 لغة أجنبية
......أ.   

52تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي   
زعبوبأ.   

67 تط      ق:  

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 الفرد والثقافة   
بالليأ.   

28 :مد       مح  

آلي إعالم   
جحنينأ.   

27: ق      تط  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة
فقراويأ.   

77تط      ق:   

 الفرد والثقافة 
زارزيأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى علم النفس
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: التاســـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 يتاليـوم/التوق   
 اإلحصاء الوصفي 

شاويأ.   
77تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 لغة أجنبية
......أ.   

82تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
غزاليأ.   

86تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 إعالم آلي
بدادرةأ.   

27: ق      تط  

ام.إلى األنثربولوجي  
بن الشيخأ.   

57 تط     ق:  

 م.إلى علم االجتماع
فالحيأ.   

28 :مد          مح  

    
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

 م.إلى علم النفس 
رتابأ.   

75تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 الفرد والثقافة   
بالليأ.   

28 :مد      مح  

الفلسفةم.إلى    
......أ.   

72تط       ق:   

 
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد      مح  

 الفرد والثقافة
هيشورأ.   

78تط      ق:   

 مدارس ومناهج 
قاسميأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى علم النفس
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: العاشـــــــر    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 اإلحصاء الوصفي

شاويأ.   
72تط     ق:   

 لغة أجنبية
.....أ.   

86تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع 
غزاليأ.   

82تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
.......أ.   

57تط     ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم االجتماع  
فالحيأ.   

28 :مد      مح  

 إعالم آلي
خصرانيأ.   
22: ق      تط  

 الفرد والثقافة 
.....أ.   

57تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
......أ.   

28 :مد    مح  

 م.إلى علم النفس
رتابأ.   

58تط       ق:   

 م.إلى الفلسفة  
بوعروريأ.   
28 :مد    مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
بن الشيخأ.   
72 ق:    تط     

 
 الثــــــالثاء

 الفرد والثقافة   
بالليأ.   

28 :مد     مح  

   
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
نمديلأ.   

28 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
قاسميأ.   

78تط       ق:   

 م.إلى علم النفس  
وسطانيأ.   
20 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
إلى علم النفسم.  

ريغيأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع   
فلكاويأ.   

20 :مد      مح  

 إعالم آلي
بلعقروزأ.   

27: ق      تط  

 
 األحــــــــــد

 الفرد والثقافة
غزاليأ.   
52ق:   تط      

 م.إلى علم النفس 
جدواليأ.   

88تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

إلى علم االجتماعم.   
......أ.   

87تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

ام.إلى األنثربولوجي  
حدادأ.   

77 تط      ق:  

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   
28 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
عيبودأ.   

82تط     ق:   

    
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية   
صامأ.   

58تط     ق:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
بلقرةأ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة
ساحليأ.   

52تط      ق:   

 اإلحصاء الوصفي
لولوأ.   

52تط      ق:   

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الثانــــــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 قيتاليـوم/التو   
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد    مح  

 الفرد والثقافة
بوعزةأ.   

72تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
دايليأ.   

72 تط      ق:  

 م.إلى علم االجتماع 
فلكاويأ.   

20 :مد      مح  

 إعالم آلي
بلغولأ.   

22: ق     تط  

 
 األحــــــــــد

 اإلحصاء الوصفي  
ذيابأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

   
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
قيروانيأ.   
28 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس 
......أ.   

86تط       ق:   

   
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج
قنيفيأ.   

52تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع
.....أ.   

52تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

68تط      ق:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

 لغة أجنبية
تريباشأ.   

57تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
بلقرةأ.   

28 :مد     مح  

   
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الثالـــــــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس  
ريغيأ.   

86تط       ق:   

 م.إلى علم االجتماع
فلكاويأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة   
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

 اإلحصاء الوصفي
خلفاويأ.   

82تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
سفاريأ.   

57 ق:  تط      

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
قيروانيأ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

57تط       ق:   

 لغة أجنبية
.....أ.   

67تط      ق:   

   
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم االجتماع
.....أ.   

57تط     ق:   

 إعالم آلي
بن اعرابأ.   
27: ق      تط  

 مدارس ومناهج
صحراويحاج أ.   

58تط      ق:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

20 :مد      مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد      مح  

 الفرد والثقافة
صامأ.   

77تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
بلقرةأ.   

28 :مد      مح  

   
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الرابـــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد      مح  

 م.إلى علم االجتماع 
عيبودأ.   

57تط      ق:   

 إعالم آلي
بلغولأ.   

22: ق     تط  

 م.إلى علم االجتماع
فلكاويأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبية
تريباشأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى علم النفس 
ريغيأ.   

52تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

   
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
قيروانيأ.   

28 :مد      مح  

 الفرد والثقافة
.....أ.   

72تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي   
كوندةأ.   

86 تط       ق:  

  
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج 
حاج صحراويأ.   

57تط      ق:  

والثقافة الفرد    
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
بلقرةأ.   

28 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
لولوأ.   

58تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
ساحليأ.   

58تط     ق:   

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الخامـــــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس
ريغيأ.   

55تط       ق:   

 م.إلى علم االجتماع  
فلكاويأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
فاسيأ.   

62تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة  
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
سفاريأ.   

87 تط      ق:  

 اإلحصاء الوصفي
خلفاويأ.   

57تط     ق:   

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
قيروانيأ.   
28 :مد     مح  

 الفرد والثقافة 
......أ.   
57ق:   تط      

 لغة أجنبية
مهور باشاأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

57تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 إعالم آلي   
بن اعرابأ.   
27: ق      تط  

 الفرد والثقافة
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد      مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
بلقرةأ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع
......أ.   

87تط     ق:   

  
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
إلى علم النفسم.  

ريغيأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي  
عطويأ.   

55تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع
فلكاويأ.   

20 :مد     مح  

 إعالم آلي
آيت عبدالمالكأ.   

26: ق     تط  

 
 األحــــــــــد

 الفرد والثقافة 
غزاليأ.   

52تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

إلى علم النفسم.   
ريغيأ.   

55تط      ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة
.....أ.   

85تط      ق:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   
28 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي     
كوندةأ.   

77 تط       ق:  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية  
صامأ.   

57تط     ق:   

 مدارس ومناهج
دقيشأ.   

52تط      ق:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع
......أ.   
86ق:   تط      

ام.إلى األنثربولوجي  
بلقرةأ.   

28 :مد     مح  

   
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: السابـــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد    مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
دايليأ.   

75 تط       ق:  

 اإلحصاء الوصفي
عطويأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
فلكاويأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس
ريغيأ.   

87تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 إعالم آلي  
خصرانيأ.   
22: ق      تط  

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

   
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
قيروانيأ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى الفلسفة  
.....أ.   

57تط      ق:   

 لغة أجنبية
مهور باشاأ.   

57تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم االجتماع  
.....أ.   

88تط       ق:   

والثقافة الفرد   
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
بلقرةأ.   

28 :مد     مح  

 الفرد والثقافة
صامأ.   

57تط       ق:   

 مدارس ومناهج
حموشأ.   

57تط       ق:   

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الثامـــــــن    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
عطويأ.   

75تط      ق:   

 إعالم آلي
آيت عبدالمالكأ.   

22: ق     تط  

 م.إلى علم االجتماع 
فلكاويأ.   

20 :مد       مح  

 م.إلى علم االجتماع
فلكاويأ.   

55تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة
....أ.   

57تط      ق:   

 لغة أجنبية
تريباشأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

   
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
قيروانيأ.   

28 :مد      مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
كوندةأ.   

27 تط      ق:  

 م.إلى علم النفس 
......أ.   

58تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 الفرد والثقافة    
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
بلقرةأ.   

28 :مد      مح  

 مدارس ومناهج
حموشأ.   

52تط      ق:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   
86ق:  تط      

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: التاســـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع  
فلكاويأ.   

25تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع
فلكاويأ.   

20 :مد      مح  

 م.إلى علم النفس
فوناسأ.   

58تط     ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة   
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

87تط       ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
خالدأ.   

87 تط     ق:  

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
قيروانيأ.   

28 :مد      مح  

 لغة أجنبية
......أ.   

87تط      ق:   

    
 الثــــــالثاء

 إعالم آلي   
عالليأ.   

26: ق     تط  

 الفرد والثقافة
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
سيدي صالحأ.   

57تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
بلقرةأ.   

28 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفي
معيزةأ.   

57تط     ق:   

 الفرد والثقافة
ورزالدينأ.   

57تط       ق:   

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: العاشـــــــر    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى علم النفس

ريغيأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة
قرفيأ.   

82تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع
......أ.   

88تط      ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
فلكاويأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 الفرد والثقافة
ركابأ.   

88تط     ق:   

 م.إلى علم النفس
جدواليأ.   

88تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بن سرايأ.   
28 :مد    مح  

   
 االثنـــــــين

ام.إلى األنثربولوجي  
خالدأ.   

77 تط       ق:  

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   
28 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
ذيابأ.   

52تط      ق:   

   
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية  
قرابأ.   

52تط     ق:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى االقتصاد 
حمزةأ.   

20 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
بلقرةأ.   

28 :مد      مح  

 إعالم آلي
عبدالمالكأ.   
27: ق    تط  

 اإلحصاء الوصفي
معيزةأ.   

88تط      ق:   

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
د والثقافةالفر  
قيروانيأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

20 :مد      مح  

 إعالم آلي
العايبأ.   

27: ق      تط  

    
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع  
نويصرأ.   

25 :مد     مح  

   
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

55تط        ق:   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
بايأ.   

68 تط          ق:  

 م.إلى علم النفس 
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة  
.....أ.   

25تط      ق:   

 م.إلى علم النفس 
فارسأ.   

86تط          ق:   

ومناهج مدارس  
بن هديةأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية  
.....أ.   

57تط         ق:   

 م.إلى علم االجتماع
حمانيأ.   

57تط      ق:   

 اإلحصاء الوصفي
معيوفأ.   

77تط      ق:   

 الفرد والثقافة
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: الثانـــــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 يتاليـوم/التوق   
 م.إلى االقتصاد 

بن جديةأ.   
20 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفي 
بن نويوةأ.   

77تط     ق:   

 إعالم آلي
بلعقروزأ.   

72: ق       تط  

  
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
......أ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع  
نويصرأ.   
25 :مد    مح  

   
 االثنـــــــين

الفلسفةم.إلى    
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
حموشأ.   

76تط     ق:   

ام.إلى األنثربولوجي  
بايأ.   

62 تط      ق:  

 م.إلى علم النفس
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة
.....أ.   
57ق:    تط     

 م.إلى علم النفس  
عتوتةأ.   

57تط      ق:   

 مدارس ومناهج 
بن هديةأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى علم االجتماع  
حمانيأ.   

58تط       ق:   

 لغة أجنبية
.....أ.   

77تط     ق:   

 الفرد والثقافة
الدينزورأ.   

68تط     ق:   

 الفرد والثقافة
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: الثالـــــــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 يتاليـوم/التوق   
 م.إلى االقتصاد 

بن جديةأ.   
20 :مد     مح  

 الفرد والثقافة
قيروانيأ.   

52ق:    تط      

 إعالم آلي 
بلغولأ.   

22: ق      تط  

  
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

57 تط      ق:  

 مدارس ومناهج
فاسيأ.   

72تط       ق:   

 م.إلى علم االجتماع
نويصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة 
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

 لغة أجنبية 
مهور باشاأ.   

55تط     ق:   

 م.إلى علم النفس
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
......أ.   

55تط     ق:   

علم النفس م.إلى  
فارسأ.   

55تط     ق:   

 مدارس ومناهج  
بن هديةأ.   

20 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى علم االجتماع 
حمانيأ.   

52تط      ق:   

 اإلحصاء الوصفي
مقرانيأ.   

52تط      ق:   

 الفرد والثقافة  
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: الرابـــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى االقتصاد 

بن جديةأ.   
20 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفي
بن نويوةأ.   

55ق:   تط      

    
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم االجتماع  
نويصرأ.   

25 :مد     مح  

   
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة 
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

 لغة أجنبية
مهورباشاأ.   

58تط      ق:   

 م.إلى علم النفس
ماطريأ.   

58تط       ق:   

 م.إلى علم النفس
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 الفرد والثقافة
آيت عيسىأ.   

57تط      ق:   

 إعالم آلي
جحنينأ.   

22: ق      تط  

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

62تط      ق:   

 مدارس ومناهج  
بن هديةأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى علم االجتماع 
بوقرنأ.   

55تط      ق:   

ام.إلى األنثربولوجي   
ساحليأ.   

55 تط      ق:  

 مدارس ومناهج
سيدي صالحأ.   

55تط      ق:   

 الفرد والثقافة
طبيشأ.   

21 :مد      مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: الخامـــــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى االقتصاد 

بن جديةأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة  
بدادرةأ.   

57تط      ق:   

  
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
......أ.   

28 :مد     مح  

ااألنثربولوجيم.إلى    
......أ.   

52 تط      ق:  

 م.إلى علم االجتماع
نويصرأ.   

25 :مد     مح  

 إعالم آلي
خصرانيأ.   
22: ق      تط  

 لغة أجنبية
جاب هللاأ.   

65تط     ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى علم النفس
جاب هللاأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

علم االجتماع م.إلى   
بن الشيخأ.   

82تط     ق:   

 م.إلى علم النفس
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 اإلحصاء الوصفي 
معيوفأ.   

72تط      ق:   

 مدارس ومناهج
قننيفيأ.   

87تط      ق:   

 مدارس ومناهج  
بن هديةأ.   

20 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 الفرد والثقافة   
ورزالدينأ.   

57تط     ق:   

 الفرد والثقافة 
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 اإلحصاء الوصفي

هوادفأ.   
55تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
20 :مد     مح  

 لغة أجنبية  
.......أ.   

52تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
بدادرةأ.   

52تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
......أ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم االجتماع  
نويصرأ.   

25 :مد      مح  

 م.إلى علم النفس
مذكورأ.   

55تط      ق:   

 إعالم آلي
خصرانيأ.   
22: ق      تط  

 
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة 
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي   
يحياويأ.   

28 تط     ق:  

 م.إلى علم النفس
......أ.   

20 :مد      مح  

 الفرد والثقافة
بوعزةأ.   

82تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج     
بن هديةأ.   
20 :مد    مح  

 
 األربـــــعاء

 مدارس ومناهج  
بن هديةأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
حناشيأ.   

72تط     ق:   

 الفرد والثقافة
طبيشأ.   

21 :مد    مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعي  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: السابـــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى االقتصاد 

بن جديةأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي
بلةأ.   

57تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة 
عماريأ.   

58تط      ق:   

  
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
.......أ.   

28 :مد      مح  

 م.إلى علم االجتماع  
نويصرأ.   

25 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس 
مذكورأ.   

86تط     ق:   

 
 االثنـــــــين

ام.إلى األنثربولوجي  
يحياويأ.   

57 تط     ق:  

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

 الفرد والثقافة
قيروانيأ.   

78تط      ق:   

 م.إلى علم النفس 
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 إعالم آلي   
جحنينأ.   

22: ق      تط  

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

82تط      ق:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   
20 :مد    مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى علم االجتماع  
بوقرنأ.   

55تط      ق:   

 لغة أجنبية 
تريباشأ.   

77تط      ق:   

 الفرد والثقافة
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعي  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: الثامـــــــن    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى االقتصاد 

بن جديةأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي 
بلةأ.   

52تط      ق:   

 م.إلى الفلسفة 
عماريأ.   

75تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
.....أ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم النفس
جعرانأ.   

55تط       ق:   

 م.إلى علم االجتماع 
نويصرأ.   

25 :مد     مح  

   
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة 
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

ام.إلى األنثربولوجي  
يحياويأ.   

86 تط      ق:  

 م.إلى علم النفس 
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

والثقافة الفرد   
آيت عيسىأ.   

57ق:  تط      

 مدارس ومناهج 
بن هديةأ.   

57تط     ق:   

 إعالم آلي
جحنينأ.   

22: ق      تط  

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

20 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى علم االجتماع  
حناشيأ.   

25تط      ق:   

 لغة أجنبية
ترباشأ.   

52تط      ق:   

 الفرد والثقافة 
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: التاســـــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 م.إلى علم االجتماع

......أ.   
88تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
20 :مد     مح  

 الفرد والثقافة 
فوناسأ.   

57تط      ق:   

   
 األحــــــــــد

ااألنثربولوجيم.إلى   
......أ.   

28 :مد      مح  

 إعالم آلي
بدادرةأ.   

22: ق      تط  

 م.إلى علم االجتماع 
نويصرأ.   

25 :مد     مح  

   
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية
.....أ.   

72تط     ق:   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

 م.إلى الفلسفة
......أ.   

82تط     ق:   

علم النفس م.إلى   
......أ.   

20 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج   
قنيفيأ.   

25تط     ق:   

 مدارس ومناهج 
بن هديةأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ام.إلى األنثربولوجي   
لبكيريأ.   

76 تط     ق:  

 م.إلى علم النفس
جاب هللاأ.   

76تط     ق:   

 اإلحصاء الوصفي 
ساريأ.   

86تط     ق:   

 الفرد والثقافة
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعي  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم اجتماعية                     المجموعة:  د                                                                   الفوج: العاشـــــــر    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 الفرد والثقافة

......أ.   
75تط      ق:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   
20 :مد     مح  

     
 األحــــــــــد

ام.إلى األنثربولوجي  
......أ.   

28 :مد     مح  

 م.إلى علم االجتماع 
لعالمأ.   

86تط     ق:   

 م.إلى علم االجتماع
نويصرأ.   

25 :مد     مح  

   
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية
......أ.   

88تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

21 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفي 
لولوأ.   

72تط    ق:   

 م.إلى علم النفس
......أ.   

20 :مد      مح  

 م.إلى علم النفس
عتوتةأ.   

77تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة   
.....أ.   

57تط   ق:   

 مدارس ومناهج 
بن هديةأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ام.إلى األنثربولوجي    
لبكيريأ.   

77 تط      ق:  

 إعالم آلي
عبدالمالكأ.   
27: ق     تط  

 مدارس ومناهج
سعوديأ.   

82تط     ق:   

 الفرد والثقافة
طبيشأ.   

21 :مد     مح  

 
 الخـمـيــس

رئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 


