
2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
مجاالت العلوم االجتماعیة

لعالم. أ
06: مح          مد

األرطوفونیاإلى .م
حمودي. أ

55: تط          ق

مدارس ومناھج
عظیمي. أ

75: تط          ق
األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
غضاب. أ

80: تط       ق

لغة أجنبیة
واضح. أ

52: تط       ق
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

إعالم آلي
بدادرة. أ

24: قتط

علوم التربیةإلى .م
بلعربي. أ

53: تط        ق

إلى الدیمغرافیا.م
حناشي. أ
79: قتط

األرطوفونیاإلى.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

یةم االجتماعوعلمجاالت ال
قیرواني. أ

88: تط      ق

اإلحصاء الوصفي
ساري. أ

88: تط         ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مح     مد الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثانـــــي    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى الدیمغرافیا.م

دودو. أ
60: قتط

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد

مدارس ومناھج
سیدھم. أ

76: تط          ق

رطوفونیاإلى األ.م
حمودي. أ

76: تط          ق
األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

لغة أجنبیة
عمارة. أ

77: تط         ق

إعالم آلي
دادرةب. أ

23: قتط
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف.أ

06: مح        مد

إلى مجتمع المعلومات.م
عقوني. أ

54: تط          ق

اإلحصاء الوصفي
لولو. أ

74: تط         ق
الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
بلعربي. أ

76: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

یةاالجتماعمجاالت ع
قیرواني. أ

86: تط          ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مح     مد الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثالـــــث    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
مدارس ومناھج

سیدھم. أ
72: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد

رطوفونیاإلى األ.م
مزوار. أ

62: تط          ق
األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
مجدوب. أ
53: قتط

االثنـــــــین

اإلحصاء الوصفي
بوجرادة. أ

73: تط         ق

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد

لغة أجنبیة
كعبش. أ

20: تط       ق
الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
بلعربي. أ

78: تط          ق

إعالم آلي
عاللي. أ

22: قتط

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

إلى مجتمع المعلومات.م
مخنفر. أ

74: تط          ق

یةاالجتماعمجاالت ع
قیرواني. أ

53: تط          ق

الثقافيتاریخ الجزائر 
بن زفور. أ

03: مح     مد الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة 

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

رابـــــع    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

سلیماني. أ
73: تط         ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

إلى علم االجتماع.م
فلكاوي. أ

78: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
بوسرسوب. أ

55: تط          ق
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

األرطوفونیا.م
لعوامن. أ

16: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

إعالم آلي
عاللي. أ

22: قتط

مدارس ومناھج
اوملیلي. أ

66: تط          ق

إلى الدیمغرافیا.م
مھداوي. أ
66: قتط

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

اإلحصاء الوصفي
مقراني. أ

56: تط         ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مح     مد

علوم التربیةإلى .م
بلعربي. أ

77: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة    

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

خامـــــس    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

سلیماني. أ
74: تط         ق

إلى مجتمع المعلومات.م
بوسرسوب. أ

74: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

إعالم آلي
بویمة. أ

21: قتط

مدارس ومناھج
سیدھم. أ

80: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

74: تط       ق
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
بن الشیخ. أ

08: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
حناشي. أ
73: قتط

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

اإلحصاء الوصفي
لولو. أ

55: تط         ق

علوم التربیةإلى .م
بلعربي. أ

55: تط          ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مح     مد الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سادس    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إعالم آلي

بلغول. أ
22: قتط

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد

لغة أجنبیة
واضح. أ

77: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
....... أ

85: تط       ق
األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

مدارس ومناھج
سیدھم. أ

78: تط          ق
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد

اإلحصاء الوصفي
لولو. أ

78: تط         ق

إلى مجتمع المعلومات.م
عقوني. أ

73: تط          ق
الثــــــالثاء

علوم التربیةإلى.م
مزوز. أ

08:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
مھداوي. أ
52: قتط

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

علوم التربیةإلى .م
بلعربي. أ

64: تط          ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مح     مد

یةاالجتماعمجاالت ع
مرابط. أ

54: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة    

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سابــــــــع    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى األرطوفونیا.م

لعوامن. أ
76: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

لغة أجنبیة
عمارة. أ

72: تط         ق

إلى الدیمغرافیا.م
مجدوب. أ
74: قتط

یةاالجتماعمجاالت ع
فلكاوي. أ

80: تط          ق
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

اإلحصاء الوصفي
بوجرادة. أ

77: تط         ق

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مدمح الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
كورغولي. أ

52: تط          ق

إعالم آلي
بدادرة. أ

23: قتط

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

إلى مجتمع المعلومات.م
مخنفر. أ

52: تط          ق

مدارس ومناھج
عظیمي. أ

52: تط          ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مح     مد الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثامــــــــن    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/ـومالی
لغة أجنبیة

سلیماني. أ
78: تط         ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد

إلى الدیمغرافیا.م
بوعزة. أ
79: قتط

األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

52: تط          ق

إعالم آلي
بویمة. أ

21: قتط

یةع االجتماعمجاالت
فلكاوي. أ

79: تط          ق
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد

اإلحصاء الوصفي
شاوي. أ

83: تط         ق
الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

إلى األرطوفونیا.م
مزوار. أ

80: تط          ق

علوم التربیةإلى .م
زرقان. أ

76: تط          ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مدمح    

مدارس ومناھج
عظیمي. أ

75: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة    

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

تاســــــــع    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى األرطوفونیا.م

مزوار. أ
57: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
لعالم. أ

06: مح          مد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ
80: قتط

إلى مجتمع المعلومات.م
یحیاوي. أ

53: تط          ق
األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

مدارس ومناھج
مزیان شریف. أ

63:تط          ق

یةاالجتماعمجاالت ع
عولة. أ

43: تط          ق
االثنـــــــین

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد

علوم التربیةإلى .م
كوسة. أ

77: تط          ق
الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

إعالم آلي
عاللي. أ

22: قتط

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

لغة أجنبیة
بالل. أ

73: تط         ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ

03: مح     مد

اإلحصاء الوصفي
ساري. أ

72: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة  . ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

السداسي األول 2019/2018

عاشــــــــر    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8- --9.30 التوقیت/الیـوم
مجاالت العلوم االجتماعیة

لعالم. أ
06: مح          مد

إلى مجتمع المعلومات.م
یحیاوي. أ

53: تط          ق

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ
80: قتط

األحــــــــــد

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

02:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

79: تط          ق
االثنـــــــین

اإلحصاء الوصفي
بلخیري. أ

72: تط         ق

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
مزیان الشریف. أ

06: مح        مد الثــــــالثاء

إلى علوم التربیة.م
مزوز. أ

08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
حناشي. أ

76: تط          ق

إعالم آلي
وزویقةب. أ
21: قتط

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

مدارس ومناھج
مزیان شریف. أ

18: تط          ق

لغة أجنبیة
بالل. أ

74: تط         ق

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
03: مدمح

علوم التربیةإلى .م
كوسة. أ

53: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة  . ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

قشاو. أ
78: تط        ق

اإلحصاء الوصفي
جاب هللا. أ

78: تط         ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

إعالم آلي
بلعقروز. أ
23:قتط

یةاالجتماعمجاالت ع
لعالم. أ

54: تط          ق
األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح

مدارس ومناھج
خرموش. أ

77: تط          ق
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
شاشة. أ

74: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ

74: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
وسفيی. أ
08:مدمح

الثــــــالثاء

علوم التربیةإلى .م
دایلي. أ

75: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
خواني. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

الثقافيتاریخ الجزائر 
بن زفور. أ
08:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
93: قتط

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 الثاني السداسي

الثانـــــي    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
اإلحصاء الوصفي

غرزولي. أ
58: تط         ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

إعالم آلي
العایب. أ

22: قتط

یةاالجتماعمجاالت ع
لعالم. أ

73: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
لعوامن. أ

73: تط          ق
األحــــــــــد

ومناھجمدارس
مراكشي. أ

18: تط          ق

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

. أإلى الدیمغرافیا.م
عنتر

75: تط         ق

لغة أجنبیة
واضح. أ

86: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

الثــــــالثاء

إلى مجتمع المعلومات.م
شنافي. أ

53: تط          ق

علوم التربیةإلى .م
فارس. أ

79: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
خواني. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

مجتمع المعلوماتإلى.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

یة                            جذع مشترك علوم اجتماع

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثالـــــث    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
مدارس ومناھج

بن عرعور. أ
75: تط       ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
سیدھم. أ

78: تط          ق

اإلحصاء الوصفي
بلخیري. أ

83: تط         ق

إعالم آلي
العایب. أ

22: قتط
األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
نویوة. أ

15: تط          ق
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ

79: تط          ق

. أالدیمغرافیاإلى .م
عنتر

80: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

لغة أجنبیة
واضح. أ

72: تط       ق
الثــــــالثاء

إلى مجتمع المعلومات.م
شنافي. أ

80:تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
خواني. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 الثاني السداسي

الرابـــــع    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

فارس. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
لعوامن. أ

89: تط       ق

اإلحصاء الوصفي
جاب هللا. أ

74: تط      ق

مدارس ومناھج
مراكشي. أ

55: تط      ق
األحــــــــــد

لغة أجنبیة
واضح. أ

18: تط       ق

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
حامدي. أ

72: تط          ق
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
شنافي. أ

79:تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

الثــــــالثاء

إعالم آلي
بن اعراب. أ
23: قتط

مجاالت العلوم االجتماعیة
خواني. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
زارزي. أ

54: قتط    

علوم التربیةإلى .م
زرقان. أ

54: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعی

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الخامـــــس    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
اإلحصاء الوصفي

مقراني. أ
86: تط         ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
مزوار. أ

74: تط       ق

مدارس ومناھج
مراكشي. أ

85: تط       ق
األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
لعالم. أ

81: تط          ق
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

إعالم آلي
بدادرة. أ
24: قتط

إلى مجتمع المعلومات.م
شنافي. أ

75:تط        ق

األرطوفونیاإلى .م
یوسفي. أ
08:مدمح

الثــــــالثاء

. أإلى الدیمغرافیا.م
حماني

52: قتط    

لغة أجنبیة
قراب. أ

72: تط         ق

علوم التربیةإلى .م
نویوة. أ

10: تط       ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
خواني. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السادس    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

فارس. أ
08:مدمح

مدارس ومناھج
مراكشي. أ

80: تط       ق
األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
لعالم. أ

79: تط          ق

علوم التربیةإلى .م
نویوة. أ

52: تط          ق
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
لعوامن. أ

76: تط       ق

لغة أجنبیة
كعبش. أ

19: تط        ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
بن دریدي. أ

52:تط          ق
الثــــــالثاء

إعالم آلي
زویقةبو. أ
21: قتط

مجاالت العلوم االجتماعیة
خواني. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

. أإلى الدیمغرافیا.م
زارزي
57: تط       ق

اإلحصاء الوصفي
عرامة. أ

70: تط       ق

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعی

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السابـــــــع    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علوم التربیةإلى .م

دعیش. أ
72: تط          ق

یةاالجتماعمجاالت ع
سیدھم. أ

72: تط          ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
بوعزة. أ
84: قتط    

لغة أجنبیة
یوسف. أ

52: تط         ق
األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

مدارس ومناھج
سعودي. أ

77: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
مجاھد. أ

80:تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

الثــــــالثاء
مجاالت العلوم االجتماعیة

خواني. أ
08:مدمح

إعالم آلي
بدادرة. أ

24: قتط
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

اإلحصاء الوصفي
شاوي. أ

54: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
بلعقاب. أ

80: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثامـــــــن    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
یةاالجتماعمجاالت ع

ركاب. أ
55: تط          ق

علوم التربیةإلى .م
دعیش. أ

55: تط          ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

مدارس ومناھج
بن عرعور. أ

38: تط       ق
األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح

اإلحصاء الوصفي
عرامة. أ

81: تط         ق
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

لغة أجنبیة
بالل. أ

74: تط         ق

إلى مجتمع المعلومات.م
زعبوب. أ

75:تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

الثــــــالثاء
مجاالت العلوم االجتماعیة

خواني. أ
08:مدمح

إعالم آلي
جحنین. أ

23: قتط
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
بلعقاب. أ

75: تط          ق

إلى الدیمغرافیا.م
زارزي. أ

73: قتط    

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعی

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

التاســـــــع    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
اإلحصاء الوصفي

شاوي. أ
56: تط         ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

لغة أجنبیة
عمارة. أ

75: تط         ق

یةاالجتماعمجاالت ع
غزالي. أ

81: تط          ق
األحــــــــــد

إعالم آلي
بدادرة. أ

23: قتط

إلى مجتمع المعلومات.م
بن الشیخ. أ

79:تط          ق

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
حموش. أ

73: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

الثــــــالثاء
مجاالت العلوم االجتماعیة

خواني. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
جعط. أ

52: تط        ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

. أإلى الدیمغرافیا.م
ھیشور

58: قتط    

مدارس ومناھج
قاسمي. أ

75: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

العاشـــــــر    : الفوجب:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
اإلحصاء الوصفي

شاوي. أ
54: تط         ق

لغة أجنبیة
عمارة. أ

81: تط         ق

إلى علوم التربیة.م
فارس. أ
08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
غزالي. أ

78: تط          ق
األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

08:مدمح

إعالم آلي
خصراني. أ
24: قتط

. أإلى الدیمغرافیا.م
مھداوي

60: قتط    
االثنـــــــین

منھجیة البحث
مقراني. أ
08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
حموش. أ

78: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
یوسفي. أ
08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
بن الشیخ. أ

54:قتط        
الثــــــالثاء

مجاالت العلوم االجتماعیة
خواني. أ

08:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
بن زفور. أ
08:مدمح

مدارس ومناھج
قاسمي. أ

60: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
مزوار. أ

78: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعی

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
عیشون. أ

75: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

إعالم آلي
بلعقروز. أ
23: قتط

األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
غزالي. أ

74: قتط    

علوم التربیةإلى .م
جدوالي. أ

80: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلومات.م
عنتر. أ

55:تط          ق

مدارس ومناھج
قیرواني. أ
08:مدمح

مدارس ومناھج
عیبود. أ

81: تط          ق
الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
صام. أ

78: تط        ق

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
طاھري. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
جعط. أ

74: تط        ق

اإلحصاء الوصفي
لولو. أ

74: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

مشترك علوم اجتماعیة                            جذع

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثانــــــــي    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

. أإلى الدیمغرافیا.م
بوعزة

54: قتط    

إلى مجتمع المعلومات.م
....... أ

54:تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

إعالم آلي
بلغول. أ
24: قتط

األحــــــــــد

اإلحصاء الوصفي
ذیاب. أ

73: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح
الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
قنیفي. أ

74: تط        ق

یةاالجتماعمجاالت ع
عیشون. أ

74: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

86: تط        ق

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح

علوم التربیةإلى .م
أحمید. أ

73: تط          ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

لغة أجنبیة
تریباش. أ

79: تط         ق

إلى الدیمغرافیا.م
طواھري. أ
08:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثالـــــــث    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

علوم التربیةإلى .م
ریغي. أ

81: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

اإلحصاء الوصفي
خلفاوي. أ

82: تط         ق

إلى الدیمغرافیا.م
ورزالدین. أ

76:تط          ق
االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
بلخیر. أ

79: تط          ق

لغة أجنبیة
كعبش. أ

19: تط       ق
الثــــــالثاء

یةاالجتماعمجاالت ع
...... أ

73: تط          ق

إعالم آلي
بن اعراب. أ
23: قتط

مدارس ومناھج
حاج صحراوي. أ

78: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ
65: قتط    

الدیمغرافیاإلى .م
طواھري. أ
08:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ـــــــع    الراب: الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

إعالم آلي
بلغول. أ
22: قتط

یةاالجتماعمجاالت ع
شنافي. أ

75: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

لغة أجنبیة
تریباش. أ

76: تط         ق

علوم التربیةإلى .م
ریغي. أ

72: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
عولة. أ
82: قتط    

إلى مجتمع المعلومات.م
شاشة. أ

81:تط          ق
الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
حاج صحراوي. أ

73: تط     ق

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

الدیمغرافیاإلى .م
طواھري. أ
08:مدمح

اإلحصاء الوصفي
لولو. أ

78: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
بلعقاب. أ

78: تط        ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الخامـــــــس    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

علوم التربیةإلى .م
ریغي. أ

77: تط          ق

مدارس ومناھج
فاسي. أ

66: تط       ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

مجتمع المعلوماتإلى.م
ورزالدین. أ

83:تط          ق

اإلحصاء الوصفي
خلفاوي. أ

75: تط       ق
االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

. أإلى الدیمغرافیا.م
عولة
76: تط     ق

لغة أجنبیة
مھورباشا. أ

76: تط     ق

إلى األرطوفونیا.م
حمودي. أ

76: تط     ق
الثــــــالثاء

إعالم آلي
بن اعراب. أ

23: قتط

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
طواھري. أ
08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
رابطم. أ

52: تط       ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السادس    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

اإلحصاء الوصفي
عطوي. أ

77: تط      ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

. أإلى الدیمغرافیا.م
غزالي

74: قتط    

إعالم آلي
یت عبدالمالك. أ

23: قتط

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
ریغي. أ

77: تط        ق
االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

مجتمع المعلوماتإلى.م
..... أ

56:تط      ق
الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
صام. أ

79: تط      ق

مدارس ومناھج
دقیش. أ

74: تط       ق

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
مرابط. أ

81: تط        ق

إلى الدیمغرافیا.م
طواھري. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
مزوار. أ

84: تط     ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السابـــــــع    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
...... أ

57:تط      ق

اإلحصاء الوصفي
عطوي. أ

79: تط      ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

إعالم آلي
خصراني. أ
24: قتط

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
ریغي. أ

84: تط        ق
االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
حمودي. أ

75: تط       ق

لغة أجنبیة
مھورباشا. أ

75: تط      ق
الثــــــالثاء

یةاالجتماعمجاالت ع
عیشون. أ

80: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
طواھري. أ
08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

79: تط        ق

مدارس ومناھج
حموش. أ

79: قتط      
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثامـــــــن    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8- --9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

اإلحصاء الوصفي
عطوي. أ

75: تط      ق

إعالم آلي
آیت عبدالمالك. أ

24: قتط

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
فلكاوي. أ

77: تط          ق
األحــــــــــد

إلى األرطوفونیا.م
عیسات. أ

75: تط        ق

لغة أجنبیة
تریباش. أ

75: تط       ق

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
كوندة. أ

78:تط       ق

علوم التربیةإلى .م
نكاع. أ

78: تط       ق
الثــــــالثاء

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
طواھري. أ
08:مدمح

مدارس ومناھج
حموش. أ

56: تط        ق

مجتمع المعلوماتإلى.م
صام. أ

76: قتط    
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ـــــــع    التاس: الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى علوم التربیة.م

ریغي. أ
01:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
فلكاوي. أ

52: تط       ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
فلكاوي. أ
02:مدمح

التربیةعلوم إلى .م
فوناس. أ

78: تط      ق
األحــــــــــد

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

85: تط        ق

إلى مجتمع المعلومات.م
خالد. أ

85:تط       ق
االثنـــــــین

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

لغة أجنبیة
مصامدة. أ

87: تط       ق

مدارس ومناھج
سعودي. أ

74: تط      ق
الثــــــالثاء

إعالم آلي
عاللي. أ
21: قتط

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
طواھري. أ
08:مدمح

اإلحصاء الوصفي
معیزة. أ

76: تط      ق

إلى الدیمغرافیا.م
حصوص. أ

73: قتط    
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

العاشـــــــر    : الفوجج:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تربیةالومإلى عل.م

ریغي. أ
01:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
طواوزة. أ

79: قتط    

یةاالجتماعمجاالت ع
عیشون. أ

80: تط       ق

االجتماعیةمجاالت العلوم 
فلكاوي. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

إلى الدیمغرافیا.م
ركاب. أ
80: قتط  

علوم التربیةإلى .م
جدوالي. أ

80: تط        ق

إلى األرطوفونیا.م
قیرواني. أ
08:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلومات.م
بوطاعوش. أ

53:قتط          

مدارس ومناھج
قیرواني. أ

08:مدمح

مدارس ومناھج
ذیاب. أ

72: تط      ق
الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
قراب. أ

74: تط      ق

إلى مجتمع المعلومات.م
صام. أ

06:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
01:مدمح

دیمغرافیاإلى ال.م
طواھري. أ
08:مدمح

إعالم آلي
رآیت عبدالمالك. أ

23: قتط

اإلحصاء الوصفي
معیزة. أ

80: تط     ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
الدیمغرافیاإلى .م

دودو. أ
76: قتط    

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
02:مدمح

إعالم آلي
العایب. أ
23: قتط

األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

االثنـــــــین
مدارس ومناھج

قیرواني. أ
77: تط        ق

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
باي. أ

54:تط          ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

إلى األرطوفونیا.م
عون. أ

55: تط          ق

التربیةعلوم إلى .م
فارس. أ

74: تط        ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
یوسف. أ

73: تط         ق

یةاالجتماعمجاالت ع
حماني. أ

82: تط        ق

اإلحصاء الوصفي
عرامة. أ

53: تط         ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثانـــــــي    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
مدارس ومناھج

جدوالي. أ
74: تط       ق

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
02:مدمح

اإلحصاء الوصفي
بن نویوة. أ

53: تط         ق

إعالم آلي
بلعقروز. أ
23: قتط

األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

االثنـــــــین

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
شاشة. أ

81:تط          ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

إلى األرطوفونیا.م
عون. أ

20: تط          ق

علوم التربیةإلى .م
خلفة. أ

65: تط        ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
یوسف. أ

78: تط         ق

یةاالجتماعمجاالت ع
حماني. أ

78: تط          ق

إلى الدیمغرافیا.م
حصوص. أ

72: تط       ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثالـــــــث    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر الثقافي

ساحلي. أ
02:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
دودو. أ

55: قتط    

إعالم آلي
بلغول. أ
24: قتط

األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
شبیطة. أ

73:تط          ق

مدارس ومناھج
فاسي. أ

54: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

االثنـــــــین

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

لغة أجنبیة
مھورباشا. أ

77: تط       ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

إلى األرطوفونیا.م
بلعقاب. أ

77: تط        ق

علوم التربیةإلى .م
فارس. أ

77: تط          ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

اإلحصاء الوصفي
مقراني. أ

72: تط         ق

یةاالجتماعمجاالت ع
حماني. أ

85: تط          ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعی

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الرابـــــــع    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر الثقافي

ساحلي. أ
02:مدمح

اإلحصاء الوصفي
بن نویوة. أ

77: تط         ق
األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

العلوم االجتماعیةمجاالت 
بوقشور. أ
03:مدمح

االثنـــــــین
إلى األرطوفونیا.م

قیرواني. أ
74: تط        ق

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

لغة أجنبیة
مھورباشا. أ

78: تط         ق

علوم التربیةإلى .م
ماطري. أ

55: تط        ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

إلى الدیمغرافیا.م
آیت عیسى. أ

75: قتط    

إعالم آلي
جحنین. أ
24: قتط

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

یةاالجتماعمجاالت ع
بوقرن. أ

77: تط          ق

إلى مجتمع المعلومات.م
ساحلي. أ

77:تط          ق

مدارس ومناھج
سیدي صالح. أ

77: تط      ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الخامـــــــس    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر الثقافي

ساحلي. أ
02:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
لعوامن. أ

79: تط          ق
األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
غضاب. أ

16:تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

إعالم آلي
خصراني. أ
24: قتط

االثنـــــــین

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
بن الشیخ. أ

84: تط          ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
قننیفي. أ

85: تط        ق

علوم التربیةإلى .م
خلفة. أ

75: تط        ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
جاب هللا. أ

75: تط       ق

اإلحصاء الوصفي
عرامة. أ

75: تط       ق

إلى الدیمغرافیا.م
حصوص. أ

13: تط       ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

س    الساد: الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
اإلحصاء الوصفي

ھوادف. أ
77: تط      ق

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
02:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
بوعزة. أ

79: قتط    

لغة أجنبیة
یوسف. أ

72: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
طوبان. أ

72: تط        ق
األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

علوم التربیةإلى .م
مذكور. أ

77: تط          ق

إعالم آلي
خصراني. أ
24: قتط

االثنـــــــین

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
عماري. أ

83:تط        ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

مدارس ومناھج
ھدیةبن . أ

76: تط          ق

یةاالجتماعمجاالت ع
حناشي. أ

54: تط        ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السابـــــــع    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر الثقافي

ساحلي. أ
02:مدمح

اإلحصاء الوصفي
بلة. أ

73: تط      ق

إلى األرطوفونیا.م
تط طوبان. أ

58: ق
األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

78: قتط    

علوم التربیةإلى .م
مذكور. أ

81: تط          ق
االثنـــــــین

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
عماري. أ

80: قتط    
الثــــــالثاء

إعالم آلي
جحنین. أ
24: قتط

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

82: تط       ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

یةاالجتماعمجاالت ع
بوقرن. أ

59: تط          ق

لغة أجنبیة
تریباش. أ

55: تط         ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعی

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثامـــــــن    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر الثقافي

ساحلي. أ
02:مدمح

اإلحصاء الوصفي
بلة. أ

82: تط         ق

إلى األرطوفونیا.م
طواوزة. أ

57: تط        ق
األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

علوم التربیةإلى .م
ذیاب. أ

77: تط          ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

االثنـــــــین

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
عماري. أ

12:تط        ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

إلى الدیمغرافیا.م
آیت عیسى. أ

75: تط      ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

76: قتط     

إعالم آلي
جحنین. أ
24: قتط

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

یةاالجتماعمجاالت ع
حناشي. أ

53: تط          ق

لغة أجنبیة
تریباش. أ

74: تط       ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم اجتماعیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

التاســـــــع    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر الثقافي

ساحلي. أ
02:مدمح

إلى الدیمغرافیا.م
فالحي. أ

56: قتط    

یةاالجتماعمجاالت ع
عیشون. أ

86: تط        ق
األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

إعالم آلي
بدادرة. أ

22: قتط

االجتماعیةمجاالت العلوم
بوقشور. أ
03:مدمح

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
مصامدة. أ

54: تط       ق

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

إلى األرطوفونیا.م
قاسمي. أ

84: تط        ق

إلى علوم التربیة.م
خلوة. أ

02:مدمح
الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
قنیفي. أ

72: تط        ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

علوم التربیةإلى .م
جاب هللا. أ

61: تط        ق

إلى مجتمع المعلومات.م
لبكیري. أ

60:تط        ق

اإلحصاء الوصفي
ساري. أ

81: تط       ق

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعی

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

العاشـــــــر    : الفوجد:  المجموعةعلوم اجتماعیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى الدیمغرافیا.م

حصوص. أ
57: تط        ق

تاریخ الجزائر الثقافي
ساحلي. أ
02:مدمح

األحــــــــــد

إلى مجتمع المعلومات.م
بلقرة. أ

08:مدمح

یةاالجتماعمجاالت ع
لعالم. أ

81: تط         ق

مجاالت العلوم االجتماعیة
بوقشور. أ
03:مدمح

االثنـــــــین

مدارس ومناھج
سعودي. أ

56: تط          ق

إلى األرطوفونیا.م
جنون. أ

04:مدمح

إلى مجتمع المعلومات.م
لبكیري. أ

85:تط         ق

تربیةم الوإلى عل.م
خلوة. أ

02:مدمح

إلى علم النفس.م
لعوج. أ

55: تط          ق
الثــــــالثاء

إلى األرطوفونیا.م
نجار. أ

79: تط          ق

علوم التربیةإلى .م
بوعزة. أ

81: تط        ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ
06:مدمح

األربـــــعاء

اإلحصاء الوصفي
لولو. أ

63: تط       ق

لغة أجنبیة
مصامدة. أ

63: تط         ق

إعالم آلي
عبدالمالك. أ
23: قتط

إلى الدیمغرافیا.م
لطرش. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن


