
2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

     األولالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 اإلحصاء الوصفً  

هوادفأ.   
66تط      ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مد:    مح       

م.إلى مجتمع 
 المعلومات

قرشوشأ.   
57ق:     تط   

 مدارس ومناهج
بوطعوشأ.   

57تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

األرطوفونٌام.إلى   
جاب هللاأ.   

57تط          ق:   

 لغة أجنبٌة   
أوشنأ.   

22تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علوم التربٌة 
فارسأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

 إعالم آلً 
بالغمةأ.   

22: ق      تط  

علوم التربٌةم.إلى   
 أ. بلعربً
22تط        ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
مزٌان الشرٌفأ.   

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
صماٌلًأ.   

22تط      ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
بلقرةأ.   

28: ق      تط  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



 

2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

ثانـــــً    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى الدٌمغرافٌا 

قٌروانًأ.   
66: ق      تط  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
 أ. لعالم

20مح          مد:   

 مدارس ومناهج
 أ. سٌدهم

56تط          ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات
قرشوشأ.   

56تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبٌة 
قوتالأ.   

55تط      ق:   

 إعالم آلً
مذكورأ.   

27: ق      تط  

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علوم التربٌة 
فارسأ.   

20 :مد      مح  

رطوفونٌام.إلى األ  
عقٌدةأ.   

77تط        ق:   

 اإلحصاء الوصفً
بن اٌدرأ.   

52تط         ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

علوم التربٌةم.إلى    
 أ. بلعربً

56تط          ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات  
 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
صماٌلًأ.   

26تط          ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                        جذع مشترك علوم اجتماعٌة     

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

ثالـــــث    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 مدارس ومناهج  

 أ. سٌدهم
52تط          ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مح          مد:   

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
لعورأ.   

52: ق      تط  

   
 االثنـــــــٌن

 اإلحصاء الوصفً
بوجرادةأ.   

57تط         ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علوم التربٌة 
فارسأ.   

20 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة
أوشنأ.   

75تط       ق:   

رطوفونٌام.إلى األ  
جاب هللاأ.   

62تط        ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

علوم التربٌةم.إلى   
 أ. بلعربً

52تط          ق:   

 إعالم آلً
عاللًأ.   

22: ق          تط  

 م.إلى مجتمع المعلومات  
 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلومات 
مخنفرأ.   

52ق:         تط    

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
صماٌلًأ.   

77تط          ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

25مح     مد:   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                               

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

رابـــــع    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 /التوقٌتالٌـوم   
 م.إلى مجتمع المعلومات  

بوسرسوبأ.   
52تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مح          مد:   

 لغة أجنبٌة 
قوتالأ.   

27تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 م.إلى علم االجتماع  
بوجلٌدةأ.   

72تط      ق:   

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

األرطوفونٌام.  
حماٌدٌةأ.   

25تط       ق:   

 م.إلى علوم التربٌة
فارسأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

 إعالم آلً
عاللًأ.   

22: ق          تط  

 مدارس ومناهج 
حموشأ.   

77تط          ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
غضابأ.   

55: ق      تط  

 م.إلى مجتمع المعلومات
 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 اإلحصاء الوصفً   
غرزولًأ.   

76تط         ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

علوم التربٌةم.إلى   
 أ. بلعربً

55تط          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                         جذع مشترك علوم اجتماعٌة    

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

خامـــــس    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة 

سلٌمانًأ.   
52تط         ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
 أ. لعالم

20مح          مد:   

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 إعالم آلً
بوٌمةأ.   

28: ق          تط  

 م.إلى األرطوفونٌا
ٌوسفًأ.   

22تط       ق:   

 مدارس ومناهج 
صحراويأ.   

26تط       ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
سلٌمانًأ.   

57تط          ق:   

 م.إلى علوم التربٌة
فارسأ.   

20 :مد      مح  

مجتمع المعلومات م.إلى   
بوسرسوبأ.   

77تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

 م.إلى مجتمع المعلومات    
 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 اإلحصاء الوصفً  
بن جدٌةأ.   

77تط         ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
 أ. بلعربً

77تط          ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
بلقرةأ.   

72: ق      تط  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

سادس    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 /التوقٌتالٌـوم   
 م.إلى األرطوفونٌا 

حجابأ.   
25تط       ق:   

 إعالم آلً
بلغولأ.   

22: ق          تط  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مح          مد:   

 لغة أجنبٌة
قوتالأ.   

55تط         ق:   

  
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
سٌدي صالحأ.   

52تط       ق:   

    
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علوم التربٌة 
فارسأ.   

20 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفً
بن اٌدٌرأ.   

52تط         ق:   

  
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

الدٌمغرافٌام.إلى     
غضابأ.   

62: ق      تط  

 م.إلى األرطوفونٌا 
نجارأ.   

22 :مد       مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلومات 
بوجلٌدةأ.   

62تط        ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
 أ. بلعربً

62تط          ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
حصوصأ.   

72تط       ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                         جذع مشترك علوم اجتماعٌة    

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

سابــــــــع    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى األرطوفونٌا  

حجابأ.   
56تط          ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مح          مد:   

   
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبٌة
قوتالأ.   

52تط         ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
لعورأ.   

52: ق      تط  

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
ركابأ.   

26تط          ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفً
بوجرادةأ.   

55تط         ق:   

 م.إلى علوم التربٌة
فارسأ.   

20 :مد      مح  

   
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

علوم التربٌةم.إلى   
بلعقابأ.   

22تط        ق:   

 إعالم آلً  
بالغمةأ.   

27: ق          تط  

 م.إلى مجتمع المعلومات
 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلومات  

مهداويأ.   
72تط          ق:   

 مدارس ومناهج
مهداويأ.   

72تط        ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

ثامــــــــن    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة  

سلٌمانًأ.   
52تط         ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مح          مد:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
بوعزةأ.   

55: ق      تط  

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 إعالم آلً 
بوٌمةأ.   

28: ق      تط  

ٌةع االجتماع مجاالت   
ركابأ.   

55تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
زبٌريأ.   

52تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علوم التربٌة 
فارسأ.   

20 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفً 
بلخٌريأ.   

27تط         ق:   

 
 الثــــــالثاء

الثقافًتارٌخ الجزائر   
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

 م.إلى مجتمع المعلومات    
 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلومات 

بلقرةأ.   
55تط          ق:   

علوم التربٌةم.إلى    
بلعقابأ.   

56تط          ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

ومناهج مدارس  
بلعقابأ.   

57تط          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

تاســــــــع    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى مجتمع المعلومات  

قرشوشأ.   
88تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مح          مد:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
دروٌشأ.   

55: ق      تط  

  
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
عمارةأ.   

62تط       ق:   

     
 االثنـــــــٌن

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
عولةأ.   

72تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علوم التربٌة 
فارسأ.   

20 :مد      مح  

ومناهج مدارس  
مزٌان شرٌفأ.   

27 تط       ق:  

علوم التربٌةم.إلى   
سترالرحمانأ.   

55تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

 إعالم آلً   
عاللًأ.   

22: ق       تط  

 م.إلى مجتمع المعلومات
 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة   
باللأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفً
ساريأ.   

52تط       ق:   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                                

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً األول 0202/0203

عاشــــــــر    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى مجتمع المعلومات  

ٌحٌاويأ.   
57تط        ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
 أ. لعالم

20مح          مد:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
دروٌشأ.   

26: ق      تط  

 
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

20 :مد          مح  

 م.إلى األرطوفونٌا   
زبٌريأ.   

62تط      ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
عتوتةأ.   

57تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 اإلحصاء الوصفً
غرزولًأ.   

52تط      ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
عقٌدةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى علوم التربٌة 
فارسأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
مزٌان شرٌفأ.   

22تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً
 أ. بن زفور

22مح     مد:   

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
حناشًأ.   

56تط        ق:   

 إعالم آلً
وزوٌقةبأ.   

28: ق        تط  

م.إلى مجتمع   
 المعلومات

 أ. مزٌان الشرٌف

22مح        مد:   

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة  
باللأ.   

26تط       ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
بلعباسأ.   

25 :مد      مح  

  
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                       



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

األول    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 لغة أجنبٌة

قشاوأ.   
52تط        ق:   

 اإلحصاء الوصفً
جاب هللاأ.   

52تط         ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

 إعالم آلً
بلعقروزأ.   

27 :ق          تط  

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
لعالمأ.   

72تط          ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بن دعٌمةأ.   

52تط       ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات 
هزٌلًأ.   

52تط        ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا 
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

علوم التربٌةم.إلى   
لونٌسأ.   

26تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علوم التربٌة   
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
لعوامنأ.   

56تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
زفورأ. بن   

22 :مد       مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
حارشأ.   

57: ق      تط  

 م.إلى مجتمع المعلومات  
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                   

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثانـــــً    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 /التوقٌتالٌـوم   
 مجاالت العلوم االجتماعٌة  

سفاريأ.   
22 :مد      مح  

 إعالم آلً
العاٌبأ.   

22: ق       تط  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
لعالمأ.   

57تط          ق:   

  
 األحــــــــــد

 مدارس ومناهج 
بن دعٌمةأ.   

56تط        ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

    
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

      م.إلى الدٌمغرافٌا
عنترأ.   

57تط         ق:   

 اإلحصاء الوصفً
بلخٌريأ.   

58تط      ق:   

 لغة أجنبٌة
بوعروريأ.   

26تط      ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

مجتمع المعلومات م.إلى  
شنافًأ.   

77تط          ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
مزربأ.   

55تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
بعٌسىأ.   

72تط       ق:   

 م.إلى علوم التربٌة
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

   
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

مجتمع المعلومات م.إلى     
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                  

2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  



 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثالـــــث    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 مدارس ومناهج 

بن عرعورأ.   
57تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
سٌدهمأ.   

52تط          ق:   

 اإلحصاء الوصفً
بلخٌريأ.   

27تط         ق:   

 إعالم آلً
العاٌبأ.   

22: ق          تط  

 
 األحــــــــــد

علوم التربٌةم.إلى   
جدوالًأ.   

55تط       ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

    
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

      م.إلى الدٌمغرافٌا 
حدادأ.   

26تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا 
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى مجتمع المعلومات 
شنافًأ.   

26 تط          ق:  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
خوانًأ.   

22 :مد        مح  

 لغة أجنبٌة
بوعرٌريأ.   

57تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

 م.إلى األرطوفونٌا  
بعٌسىأ.   

52تط      ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الرابـــــع    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 /التوقٌتالٌـوم   
 مجاالت العلوم االجتماعٌة  

سفاريأ.   
22 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفً
جاب هللاأ.   

22تط      ق:   

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
صماٌلًأ.   

52تط          ق:   

 مدارس ومناهج
مراكشًأ.   

77تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

أجنبٌة لغة   
اوشنأ.   

72تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
قٌروانًأ.   

52تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات  
شنافًأ.   

55 تط       ق:  

 م.إلى األرطوفونٌا
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 إعالم آلً  
اعراببن أ.   

27: ق        تط  

 م.إلى علوم التربٌة
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

   
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
زارزيأ.   
72ق:       تط      

علوم التربٌةم.إلى   
ماطريأ.   

72تط       ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الخامـــــس    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 اإلحصاء الوصفً 

سلٌمانًأ.   
26تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
مراكشًأ.   

27تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
قٌروانًأ.   

52تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

علوم التربٌةم.إلى   
زرقانأ.   

57تط       ق:   

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
لعالمأ.   

52تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

 إعالم آلً
بدادرةأ.   

22: ق       تط  

 م.إلى مجتمع المعلومات
شنافًأ.   

72 تط      ق:  

 م.إلى األرطوفونٌا 
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

      م.إلى الدٌمغرافٌا
حمانًأ.   

72تط       ق:   

 لغة أجنبٌة
قرابأ.   

52تط        ق:   

 م.إلى علوم التربٌة 
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

   
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات   
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السادس    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى األرطوفونٌا 

لعوامنأ.   
56تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

 مدارس ومناهج
مراكشًأ.   

26تط       ق:   

   
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
لعالمأ.   

57تط      ق:  

   
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

 لغة أجنبٌة 
العبعوبأ.   

85تط        ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا 
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات
مشتةأ.   

72 تط       ق:  

 
 الثــــــالثاء

 إعالم آلً 
بوزوٌقةأ.   

28: ق       تط  

 م.إلى علوم التربٌة 
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

علوم التربٌةم.إلى   
زرقانأ.   

52تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

      م.إلى الدٌمغرافٌا
زارزيأ.   

75تط       ق:   

 اإلحصاء الوصفً
عطويأ.   

56تط       ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السابـــــــع    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
علوم التربٌةم.إلى   
جدوالًأ.   

52تط          ق:   

 ٌةاالجتماع مجاالت ع
سٌدهمأ.   

52تط          ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
بوعزةأ.   
22ق:       تط      

 اإلحصاء الوصفً
بلخٌريأ.   

72تط         ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

    
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات  
مشتةأ.   

26 تط       ق:  

 م.إلى األرطوفونٌا
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى علوم التربٌة   
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

 إعالم آلً 
بدادرةأ.   

22: ق        تط  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

 لغة أجنبٌة
العبعوبأ.   

72تط       ق:   

ومناهج مدارس  
داٌلًأ.   

52تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
بلعقابأ.   

26تط          ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثامـــــــن    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 ٌةاالجتماع مجاالت ع
عٌبوبأ.   

77تط          ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
جدوالًأ.   

77تط          ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
بن عرعورأ.   

72تط       ق:   

  
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفً
حامًأ.   

28تط         ق:   

   
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

 لغة أجنبٌة
بلغولأ.   

52تط       ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
هزٌلًأ.   

28 تط        ق:  

 م.إلى األرطوفونٌا
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

علوم التربٌة م.إلى     
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

 إعالم آلً 
جحنٌنأ.   

27: ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
بلعقابأ.   

52تط       ق:  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
زارزيأ.   
57ق:    تط      

 م.إلى مجتمع المعلومات
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

التاســـــــع    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 اإلحصاء الوصفً 

صالحًأ.   
76تط      ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة
لعمارةأ.   

22تط       ق:   

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
غزالًأ.   

28تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات 
رحالًأ.   

52 تط       ق:  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
سٌدي صالحأ.   

62تط       ق:   

 إعالم آلً
مذكورأ.   

28: ق      تط  

  
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
.....أ.   

56تط        ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
بوقندورةأ.   

56تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا 
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى علوم التربٌة   
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

   
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

      م.إلى الدٌمغرافٌا
هٌشورأ.   
72ق:       تط      

 م.إلى مجتمع المعلومات  
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

العاشـــــــر    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 اإلحصاء الوصفً

شاويأ.   
72تط      ق:   

 لغة أجنبٌة
عمارةلأ.   

28تط      ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
سفاريأ.   

22 :مد      مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
غزالًأ.   

25تط       ق:   

  
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
عبدالعزٌزأ.   
22 :مد     مح  

 إعالم آلً
خصرانًأ.   

22: ق       تط  

   
 االثنـــــــٌن

 منهجٌة البحث
سٌدهمأ.   

22 :مد     مح  

علوم التربٌةم.إلى   
بوقندورةأ.   

52تط      ق:   

      م.إلى الدٌمغرافٌا 
جاب هللاأ.   

22تط     ق:   

األرطوفونٌام.إلى   
قٌروانًأ.   

22 :مد      مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات
هزٌلًأ.   

72 تط       ق:  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج 
سٌدي صالحأ.   

57تط       ق:   

 م.إلى علوم التربٌة 
نوٌوةأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
....أ.   

77تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
 أ. بن زفور

22 :مد       مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات   
بايأ.   

20 :مد       مح  

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

األول    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
علوم التربٌة م.إلى  

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
سفاريأ.   

66تط      ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة  
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

 إعالم آلً
بلعقروزأ.   

27: ق      تط  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا
هباشأ.   

52تط       ق:   

علوم التربٌةم.إلى    
عٌساتأ.   

62تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلومات
عنترأ.   

77 تط       ق:  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22 :مد        مح  

 مدارس ومناهج
بوثلجةأ.   

22تط       ق:   

    
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة   
صامأ.   

52تط        ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طاهريأ.   

22 :مد       مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
جعطأ.   

52تط        ق:   

 اإلحصاء الوصفً
بورجًأ.   

75تط       ق:   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثانــــــــً    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 /التوقٌتالٌـوم   
 م.إلى علوم التربٌة

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

      م.إلى الدٌمغرافٌا
بوعزةأ.   

72تط       ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
جدوالًأ.   

22تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

 إعالم آلً
هباشأ.   

22: ق       تط  

 
 األحــــــــــد

الوصفًاإلحصاء     
ذٌابأ.   

57تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

   
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات 
طوبانأ.   

52 تط      ق:  

   
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج
عنترأ.   

52تط     ق:   

 ٌةاالجتماع مجاالت ع
قبلًأ.   

52تط          ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
......أ.   

26تط        ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 لغة أجنبٌة
ترٌباشأ.   

55تط         ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

   
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثالـــــــث    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

علوم التربٌةم.إلى     
رٌغًأ.   

28تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى األرطوفونٌا   
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفً
خلفاويأ.   

22تط       ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلهاملأ.   

56تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

 لغة أجنبٌة 
أوشنأ.   

85تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
ضٌفأ.   

52تط       ق:   

  
 الثــــــالثاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
شبلًأ.   

52تط       ق:   

 إعالم آلً
بن اعرابأ.   

27: ق    تط  

 مدارس ومناهج
حاج صحراويأ.   

52تط       ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
غضابأ.   

67 تط      ق:  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

   
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الرابـــــــع    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفً
هوادفأ.   

72تط      ق:   

 إعالم آلً 
بلغولأ.   

22: ق       تط  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة
ترٌباشأ.   

56تط      ق:   

علوم التربٌةم.إلى    
رٌغًأ.   

52تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

   
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
عولةأ.   
66ق:    تط      

 مجتمع المعلومات م.إلى 
كوندةأ.   

72 تط      ق:  

  
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج 
حاج صحراويأ.   

57تط     ق:   

 ٌةاالجتماع مجاالت ع
شنافًأ.   

57تط       ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

 م.إلى األرطوفونٌا 
.....أ.   

52تط     ق:   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الخامـــــــس    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

علوم التربٌةم.إلى   
رٌغًأ.   

55تط       ق:   

 مدارس ومناهج
علويأ.   

87تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى األرطوفونٌا   
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات
منانًأ.   

66 تط       ق:  

 اإلحصاء الوصفً
خلفاويأ.   

57تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

      م.إلى الدٌمغرافٌا 
عولةأ.   

56تط     ق:   

 لغة أجنبٌة
مهورباشاأ.   

56تط     ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
.....أ.   

56تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 إعالم آلً   
بن اعرابأ.   

27: ق      تط  

 م.إلى مجتمع المعلومات
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
حموديأ.   

27تط       ق:   

  
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السادس    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
علوم التربٌة م.إلى  

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

 إعالم آلً
العاٌبأ.   

28: ق       تط  

 اإلحصاء الوصفً 
عطويأ.   

55تط      ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

      م.إلى الدٌمغرافٌا 
بلقرةأ.   
52ق:     تط      

 م.إلى األرطوفونٌا 
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
علويأ.   

52تط       ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
رٌغًأ.   

55تط      ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا
......أ.   

22تط     ق:   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات   
كوندةأ.   

76 تط      ق:  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة  
صامأ.   

55تط      ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
زبٌشأ.   

52تط        ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

   
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السابـــــــع    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طوبانأ.   

75 تط      ق:  

 اإلحصاء الوصفً
عطويأ.   

55تط      ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

علوم التربٌةم.إلى    
رٌغًأ.   

72تط        ق:   

 إعالم آلً
خصرانًأ.   
22: ق      تط  

 م.إلى األرطوفونٌا
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

   
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

 م.إلى األرطوفونٌا  
....أ.   

57تط       ق:   

 لغة أجنبٌة
مهورباشاأ.   

57تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
لعمارةأ.   

26تط        ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات
غضابأ.   

55تط        ق:   

 مدارس ومناهج
بلقرةأ.   

55ق:  تط        

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثامـــــــن    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

 اإلحصاء الوصفً
عطويأ.   

57تط      ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة  
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
صماٌلًأ.   

55تط        ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى األرطوفونٌا
.....أ.   

57تط        ق:   

 لغة أجنبٌة
ترٌباشأ.   

57تط       ق:   

 إعالم آلً
مذكورأ.   

22: ق     تط  

 م.إلى األرطوفونٌا
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

   
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
كوندةأ.   

22 تط       ق:  

علوم التربٌةم.إلى   
سترالرحمانأ.   

25تط       ق:   

مجتمع المعلومات م.إلى  
صامأ.   
52ق:   تط      

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى مجتمع المعلومات    
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

 مدارس ومناهج
باشٌوةأ.   

52تط      ق:   

  
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

التاســـــــع    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة

رٌغًأ.   
20 :مد      مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
صماٌلًأ.   

75تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

علوم التربٌةم.إلى   
فوناسأ.   

52تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى األرطوفونٌا   
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات 
منانًأ.   

27 تط       ق:  

 
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

 لغة أجنبٌة
أوشنأ.   

27تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
سعدأ.   

67تط        ق:   

   
 الثــــــالثاء

 إعالم آلً   
عاللًأ.   

28: ق       تط  

مجتمع المعلومات م.إلى  
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
سعوديأ.   

25تط      ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

 اإلحصاء الوصفً
قنٌفًأ.   

56تط      ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
حارشأ.   

57تط       ق:   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

العاشـــــــر    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
تربٌةال ومم.إلى عل  
رٌغًأ.   

20 :مد      مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
.......أ.   
77ق:     تط      

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
حارشأ.   

26تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
بوطةأ.   

20 :مد     مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى الدٌمغرافٌا
ركابأ.   

26ق:       تط    

علوم التربٌةم.إلى    
جدوالًأ.   

25تط        ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
ٌوسفًأ.   

22 :مد     مح  

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلومات
بوطاعوشأ.   

77 تط          ق:  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22 :مد          مح  

     
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج
ذٌابأ.   

55تط      ق:   

 لغة أجنبٌة 
قرابأ.   

52تط      ق:   

 م.إلى مجتمع المعلومات 
صامأ.   

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
بن سالمأ.   
20 :مد     مح  

دٌمغرافٌام.إلى ال   
طواهريأ.   

22 :مد       مح  

 إعالم آلً
رعبدالمالكأ.   
27: ق        تط  

 اإلحصاء الوصفً
قنٌفًأ.   

26تط     ق:   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

األول    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
الدٌمغرافٌام.إلى   
قٌروانًأ.   
56ق:     تط      

 م.إلى علوم التربٌة
خلوةأ.   

20 :مد     مح  

 إعالم آلً
العاٌبأ.   

27: ق        تط  

    
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة  
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

55تط        ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات
بايأ.   

72 تط          ق:  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى األرطوفونٌا   
.....أ.   

52تط       ق:   

  علوم التربٌةم.إلى 
مزوزأ.   

28تط      ق:   

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبٌة  
بن الشٌخأ.   

57تط         ق:   

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
حمانًأ.   

57تط        ق:   

 اإلحصاء الوصفً
عطويأ.   

77تط         ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثانـــــــً    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة 

خلوةأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفً 
بن نوٌوةأ.   

66تط      ق:   

 إعالم آلً
بلعقروزأ.   
27: ق     تط  

  
 األحــــــــــد

مجتمع المعلومات م.إلى  
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

  علوم التربٌةم.إلى 
عتوتةأ.   

65تط        ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج
بوثلجةأ.   

72تط     ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات 
بايأ.   

88 تط       ق:  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى األرطوفونٌا
عبدالصمدأ.   

56تط      ق:   

 مدارس ومناهج    
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
حمانًأ.   

22تط       ق:   

 لغة أجنبٌة
بن الشٌخأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
حارشأ.   

75تط       ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثالـــــــث    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة 

خلوةأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
قٌروانًأ.   
26ق:     تط      

 إعالم آلً 
هباشأ.   

22: ق       تط  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
جنٌديأ.   

65تط        ق:   

 مدارس ومناهج
بدادرةأ.   

72تط       ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 لغة أجنبٌة 
مهورباشاأ.   

55تط       ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى مجتمع المعلومات 
شاشةأ.   

55 تط      ق:  

  علوم التربٌةم.إلى 
.....أ.   

55تط       ق:   

 اإلحصاء الوصفً 
بورجًأ.   

66تط      ق:   

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
حمانًأ.   

52تط      ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً   
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الرابـــــــع    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة 

خلوةأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفً
بن نوٌوةأ.   

55تط       ق:   

    
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة  
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 لغة أجنبٌة
مهورباشاأ.   

52تط         ق:   

علوم التربٌةم.إلى   
لونٌسأ.   

52تط      ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى الدٌمغرافٌا
هباشأ.   

57ق:     تط      

 إعالم آلً
جحنٌنأ.   

22: ق      تط  

 م.إلى األرطوفونٌا
قمازأ.   

72تط        ق:   

 مدارس ومناهج  
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
بوقرنأ.   

55تط          ق:   

مجتمع المعلومات م.إلى  
ساحلًأ.   

72 تط       ق:  

 مدارس ومناهج
داٌلًأ.   

55تط      ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الخامـــــــس    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة 

خلوةأ.   
20 :مد     مح  

     
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة  
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

 إعالم آلً
خصرانًأ.   
22: ق      تط  

  
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
جاب هللاأ.   

52تط       ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
جنونأ.   

21 :مد       مح  

علوم التربٌةم.إلى   
جاب هللاأ.   

57تط        ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع  
عولةأ.   

56تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى مجتمع المعلومات
شاشةأ.   

72 تط       ق:  

 مدارس ومناهج 
قٌروانًأ.   

27تط        ق:   

 اإلحصاء الوصفً
بورجًأ.   

25تط       ق:   

 مدارس ومناهج 
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى األرطوفونٌا   
جنٌديأ.   

58تط        ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
.....أ.   

75تط       ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ة                            جذع مشترك علوم اجتماعٌ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السادس    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 اإلحصاء الوصفً

هوادفأ.   
55تط      ق:   

 م.إلى علوم التربٌة
خلوةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات 
بوطةأ.   

57 تط        ق:  

 لغة أجنبٌة
لعوجأ.   

52تط         ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
عطويأ.   
22ق:    تط      

 
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

 إعالم آلً
خصرانًأ.   
22: ق      تط  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

علوم التربٌةم.إلى   
مذكورأ.   

55تط        ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
......أ.   

22تط        ق:   

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج     
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 مدارس ومناهج  
بن هدٌةأ.   

56تط          ق:   

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
حناشًأ.   

72تط        ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السابـــــــع    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة 

خلوةأ.   
20 :مد     مح  

 اإلحصاء الوصفً
بلةأ.   

57تط      ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا 
             ....    أ. 

52تط       ق:   

  
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة  
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات

قرشوشأ.   

66ق:    تط      

علوم التربٌةم.إلى   
مذكورأ.   

28تط        ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا
قٌروانًأ.   

27ق:    تط      

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 إعالم آلً   
جحنٌنأ.   

22: ق        تط  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

22تط       ق:   

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
بوقرنأ.   

55تط          ق:   

 لغة أجنبٌة 
ترٌباشأ.   

77تط         ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثامـــــــن    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى علوم التربٌة 

خلوةأ.   
20 :مد     مح  

 م.إلى مجتمع المعلومات

بوطةأ.   
77 تط        ق:  

 اإلحصاء الوصفً
بلةأ.   

52تط      ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا 
......أ.   

75تط        ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

علوم التربٌةم.إلى   
جعرانأ.   

55تط          ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا  
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
.....أ.   

77تط      ق:   

 إعالم آلً  
جحنٌنأ.   

22: ق   تط      

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

ٌةاالجتماع مجاالت ع    
حناشًأ.   

67تط          ق:   

 لغة أجنبٌة
ترٌباشأ.   

52تط       ق:   

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

62ق:   تط       

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

التاســـــــع    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
ٌةاالجتماع مجاالت ع  
لعمارةأ.   

26تط        ق:   

 م.إلى علوم التربٌة
خلوةأ.   

20 :مد     مح  

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
عطويأ.   

67تط       ق:   

 لغة أجنبٌة 
لعوجأ.   

87تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

 إعالم آلً
مذكورأ.   

22: ق        تط  

 مجاالت العلوم االجتماعٌة 
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 م.إلى األرطوفونٌا 
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى األرطوفونٌا
.....أ.   

55تط        ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا 
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

  
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

52تط        ق:   

 مدارس ومناهج 
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلومات 
لبكٌريأ.   

62 تط        ق:  

علوم التربٌةم.إلى   
جاب هللاأ.   

56تط        ق:   

 اإلحصاء الوصفً 
ساريأ.   

28تط       ق:   

 تارٌخ الجزائر الثقافً
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم اجتماعٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

العاشـــــــر    الفوج:                                                                    دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 م.إلى األرطوفونٌا

.....أ.   
57تط          ق:   

 م.إلى علوم التربٌة
خلوةأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بن دعٌمةأ.   

52تط       ق:   

   
 األحــــــــــد

 م.إلى مجتمع المعلومات
بلقرةأ.   

22 :مد       مح  

ٌةاالجتماع مجاالت ع   
لعالمأ.   

88تط         ق:   

 مجاالت العلوم االجتماعٌة
نوٌصرأ.   

25 :مد      مح  

   
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
العبعوبأ.   

26تط         ق:   

 م.إلى األرطوفونٌا
جنونأ.   

21 :مد       مح  

 اإلحصاء الوصفً 
بورجًأ.   

82تط       ق:   

 م.إلى الدٌمغرافٌا
طواهريأ.   
20 :مد    مح  

علوم التربٌةم.إلى   
عتوتةأ.   

77تط        ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى الدٌمغرافٌا   
......أ.   

82تط        ق:   

 مدارس ومناهج 
بن هدٌةأ.   

20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلومات  
لبكٌريأ.   

65 تط         ق:  

 إعالم آلً
عبدالمالكأ.   
27: ق      تط  

 تارٌخ الجزائر الثقافً 
ساحلًأ.   
21 :مد   مح   

 
 الخـمـٌــس

رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                                                 

 


