
2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

     األولالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات

كابلًأ.   
23 :مد       مح  

 لغة أجنبٌة 
قزاطًأ.   

77تط      ق:   

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار
بوترعةأ.   

37تط       ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. شمبازي
37تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظٌمًأ.  

33تط          ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 مذاهب فلسفٌة كبرى  
ٌعقوبأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
عاشوريأ.   

34تط      ق:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   
25 :مد     مح  

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   

35تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

ٌر أنظمة المعتنظٌم وتسٌ    

عاللوشأ.   
21 :مد      مح  

وسائل اإلعالم م.إلى   
عظٌمًأ.  
20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
سوراخأ.   

22 :مد     مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المع 
شاشةأ.   

34تط      ق:   

 إعالم آلً
منترأ.   

27: ق        تط  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

ثانــــــً    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
الحضارات تارٌخ  

كابلًأ.   
23 :مد       مح  

 تارٌخ الحضارات 
كابلًأ.   

33تط      ق:   

تارٌخ الجزائر  
 المعاصر
 أ. شمبازي
32تط      ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار 
بن شعاللأ.   

32تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
 أ.عظٌمً
29تط      ق:   

 لغة أجنبٌة 
مساحلًأ.   

45تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 مذاهب فلسفٌة كبرى  
ٌعقوبأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بوسرسوبأ.   
25 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
عاشوريأ.   

34تط    ق:   

 
 الثــــــالثاء

ٌر أنظمة المعتنظٌم وتسٌ    

عاللوشأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظٌمًأ.  
20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
سوراخأ.   

22 :مد     مح  

 إعالم آلً
منترأ.   

27: ق       تط  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المع 
شاشةأ.   

37تط     ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

ثالــــــث    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
الحضارات تارٌخ  

كابلًأ.   
23 :مد          مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المع
شاقورأ.   

34تط       ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. شمبازي
34تط         ق:   

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى وسائل اإلعالم 
مهداويأ.  

34تط      ق:   

علم اآلثار م.إلى  
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 مدارس ومناهج 
غالمأ.   

29تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

44تط      ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 مذاهب فلسفٌة كبرى  
ٌعقوبأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بوسرسوبأ.   
25 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة 
مسالتًأ.   

33تط        ق:   

ٌر أنظمة المعتنظٌم وتسٌ  

عاللوشأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظٌمًأ.  
20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 إعالم آلً 
منترأ.   

27: ق        تط  

 م.إلى مجتمع المعلوما
سوراخأ.   

22 :مد     مح  

 تارٌخ الحضارات  
سبوعًأ.   

74تط      ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                       جذع مشترك علوم إنسانٌة      

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

رابــــــع    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات

كابلًأ.   
23 :مد          مح  

 تارٌخ الحضارات
كابلًأ.   

32تط       ق:   

 مدارس ومناهج 
بكارأ.   

35تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار
زعبارأ.   

33تط     ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار  
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 تارٌخ الجزائر المعا
 أ. شمبازي
37تط      ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المع
عاللوشأ.   

37تط       ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 مذاهب فلسفٌة كبرى  
ٌعقوبأ.   

20 :مد     مح  

ومناهج مدارس   
بوسرسوبأ.   
25 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة
مسالتًأ.   

29تط      ق:   

ٌر أنظمة المعتنظٌم وتسٌ   

عاللوشأ.   
21 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
 أ.عظٌمً
34تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
عظٌمًأ.  
20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

المعلومام.إلى مجتمع     
سوراخأ.   

22 :مد     مح  

 إعالم آلً 
شنٌتًأ.   

22: ق       تط  

  
 الخـمـٌــس

    والتقٌٌم رئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

إنسانٌة                            جذع مشترك علوم   

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

     ســــــماخالالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات

كابلًأ.   
23 :مد       مح  

 م.إلى علم اآلثار 
زعبارأ.   

32تط      ق:   

 تارٌخ الحضارات
كابلًأ.   

36تط       ق:   

 لغة أجنبٌة
قزاطًأ.   
34ق:   تط     

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 إعالم آلً 
شنٌتًأ.   

23: ق      تط  

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 تارٌخ الجزائر المعا 
 أ. شمبازي
33تط     ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المع
عاللوشأ.   

39 تط      ق:  

 
 االثنـــــــٌن

كبرىمذاهب فلسفٌة     
ٌعقوبأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بوسرسوبأ.   
25 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

إلى وسائل اإلعالمم.   
نوريأ.  

34تط      ق:   

ٌر أنظمة المعتنظٌم وتسٌ  

عاللوشأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظٌمًأ.  
20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

المعلومام.إلى مجتمع     
سوراخأ.   

22 :مد     مح  

 مدارس ومناهج  
سوراخأ.   

36تط      ق:   

 
 الخـمـٌــس

    التعلٌم والتقٌٌمرئٌس مصلحة                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ك علوم إنسانٌة                            جذع مشتر  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

سادس    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات

كابلًأ.   
23 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
زعبارأ.   

33تط     ق:   

إلى وسائل اإلعالمم.    
نوريأ.  

37تط       ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار  
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 تارٌخ الجزائر المعا 
كراغلأ.   

32تط       ق:   

 مدارس ومناهج
بلعٌدأ.   

32تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المع
شاقورأ.   

27تط      ق:   

 لغة أجنبٌة
مدانًأ.   

27تط      ق:   

 مذاهب فلسفٌة كبرى
ٌعقوبأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بوسرسوبأ.   
25 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

ٌر أنظمة المعتنظٌم وتسٌ    

عاللوشأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظٌمًأ.  
20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
سوراخأ.   

22 :مد     مح  

 إعالم آلً 
منترأ.   

27: ق      تط  

 تارٌخ الحضارات
بوشامةأ.   

34تط       ق:   

 
 الخـمـٌــس

    مصلحة التعلٌم والتقٌٌمرئٌس                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ع مشترك علوم إنسانٌة                            جذ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

سابــــــــع    الالفوج:                                                                    أالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات

كابلًأ.   
23 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
بكارأ.   

36تط     ق:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
نوريأ.  

34تط      ق:   

تارٌخ الجزائر  
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار 
بوترعةأ.   

27تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 إعالم آلً
شنٌتًأ.   

22: ق          تط  

 تارٌخ الجزائر المعا 
كراغلأ.   

34تط      ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة 
بلعطارأ.   

28تط     ق:   

 مذاهب فلسفٌة كبرى
ٌعقوبأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج 
بوسرسوبأ.   
25 :مد     مح  

  
 الثــــــالثاء

ٌر أنظمة المعتنظٌم وتسٌ    

عاللوشأ.   
21 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المع
عالولوشأ.   

33تط      ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
عظٌمًأ.  
20 :مد     مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
سوراخأ.   

22 :مد     مح  

 تارٌخ الحضارات 
بوشامةأ.   

33تط       ق:   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

األول    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 تالٌـوم/التوقٌ   
 م.إلى مجتمع المعلوما  

مبنًأ.   
21 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
قرعٌش أ.  

33تط       ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

لهالً اسعدأ.   
25 :مد     مح  

 
 األحــــــــــد

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
ضامنأ.   

25 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
حموديأ.   

34تط      ق:   

    
 االثنـــــــٌن

 تارٌخ الجزائر المعا 
دربالأ.   

34تط      ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 إعالم آلً
منانًأ.   

22: ق      تط  

 تارٌخ الحضارات 
دعاسأ.   

21 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار   
توامةأ.   

20 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
توامةأ.   

33تط      ق:   

 تارٌخ الحضارات
دعاسأ.   

33تط      ق:   

 
 األربـــــعاء

مع تنظٌم وتسٌٌر أنظمة    

حموديأ.   
20 :مد       مح  

 لغة أجنبٌة
بوزورٌنأ.   

23تط         ق:   

 مدارس ومناهج
غالمأ.   

36تط         ق:   

 مدارس ومناهج
غالمأ.   

23 :مد      مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثانــــــً    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 /التوقٌتالٌـوم   
 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع

شاقورأ.   
34تط       ق:   

 م.إلى مجتمع المعلوما 
مبنًأ.   

21 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
قرعٌش أ.  

33تط      ق:   

تارٌخ الجزائر  
 المعاصر

لهالً اسعدأ.   
25 :مد     مح  

 
 األحــــــــــد

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
ضامنأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة
قندوزأ.   

23تط      ق:   

 تارٌخ الجزائر المعا 
قباٌلًأ.   

27تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

27تط      ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج 
زعبوبأ.   

33تط    ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 تارٌخ الحضارات 
شهرةأ.   

35تط     ق:   

 تارٌخ الحضارات
دعاسأ.   

21 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار   
توامةأ.   

20 :مد      مح  

 إعالم آلً 
باللأ.   

27: ق      تط  

 
 األربـــــعاء

مع تنظٌم وتسٌٌر أنظمة    

حموديأ.   
20 :مد       مح  

 مدارس ومناهج  
غالمأ.   

23 :مد      مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                       جذع مشترك علوم إنسانٌة      

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثالــــــث    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

مبنًأ.   
21 :مد      مح  

 تارٌخ الجزائر المعا 
لهاللًأ.   

29تط       ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

لهالً اسعدأ.   
25 :مد     مح  

 
 األحــــــــــد

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
ضامنأ.   

25 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 
عاللوشأ.   

77تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار
ستواحأ.   

79تط     ق:   

  
 االثنـــــــٌن

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 إعالم آلً
آٌت عبدالمالكأ.   

23: ق     تط  

 تارٌخ الحضارات
جوديأ.   

34تط      ق:   

 تارٌخ الحضارات
دعاسأ.   

21 :مد       مح  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة 
بوصومأ.   

28تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
توامةأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
طوٌلأ.   

37تط     ق:   

 
 األربـــــعاء

مع تنظٌم وتسٌٌر أنظمة    

حموديأ.   
20 :مد       مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
دهار أ.  

75تط     ق:   

 مدارس ومناهج 
غالمأ.   

23 :مد      مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الرابــــــع    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

مبنًأ.   
21 :مد      مح  

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

لهالً اسعدأ.   
25 :مد     مح  

 
 األحــــــــــد

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
ضامنأ.   

25 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 
حموديأ.   

26تط      ق:   

 تارٌخ الجزائر المعا
لهاللًأ.   

26تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقٌدومأ.   

26تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 تارٌخ الحضارات
جوديأ.   

33تط       ق:   

وسائل اإلعالم إلىم.  
دهار أ.  

33تط       ق:   

 تارٌخ الحضارات
دعاسأ.   

21 :مد       مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار   
توامةأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج
طوٌلأ.   

32تط      ق:   

  
 األربـــــعاء

مع تنظٌم وتسٌٌر أنظمة    

حموديأ.   
20 :مد       مح  

 إعالم آلً
شنٌتًأ.   

22: ق       تط  

 لغة أجنبٌة
مشٌشأ.   

23تط       ق:   

 مدارس ومناهج
غالمأ.   

23 :مد      مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الخامــــــس    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

مبنًأ.   
21 :مد      مح  

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

لهالً اسعدأ.   
25 :مد     مح  

 
 األحــــــــــد

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
ضامنأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة 
قزاطًأ.   

73تط        ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
حموديأ.   

28تط       ق:   

الجزائر المعا تارٌخ  
لهاللًأ.   

28تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
دهار أ.  

32تط       ق:   

 إعالم آلً
بوزٌد شرٌفأ.   
22: ق      تط  

 تارٌخ الحضارات
دعاسأ.   

21 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

ومناهج مدارس    
طوٌلأ.   

34تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار
توامةأ.   

20 :مد      مح  

   
 األربـــــعاء

مع تنظٌم وتسٌٌر أنظمة    

حموديأ.   
20 :مد       مح  

 تارٌخ الحضارات
بن حدحومأ.   

28تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
توامةأ.   

37تط      ق:   

 مدارس ومناهج
غالمأ.   

23 :مد      مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السادس    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

مبنًأ.   
21 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة
قزاطًأ.   

37تط      ق:   

 مدارس ومناهج
غالمأ.   
28ق:     تط     

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

لهالً اسعدأ.   
25 :مد     مح  

 
 األحــــــــــد

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
ضامنأ.   

25 :مد      مح  

 تارٌخ الجزائر المعا 
لهاللًأ.   

34تط       ق:   

 إعالم آلً 
بن دمغأ.   

27: ق       تط  

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 تارٌخ الحضارات  
دعاسأ.   

21 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار 
توامةأ.   

32تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
توامةأ.   

20 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
سوراخ أ.  

34تط      ق:   

  
 األربـــــعاء

مع تنظٌم وتسٌٌر أنظمة    

حموديأ.   
20 :مد       مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
شاشةأ.   

33تط      ق:   

 تارٌخ الحضارات
سبوعًأ.   

27تط     ق:   

 مدارس ومناهج
غالمأ.   

23 :مد      مح  

 
 الخـمـٌــس

    التعلٌم والتقٌٌمرئٌس مصلحة                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ك علوم إنسانٌة                            جذع مشتر  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السابـــــــــع    الفوج:                                                                    بالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

مبنًأ.   
21 :مد      مح  

 تارٌخ الجزائر المعا
لهاللًأ.   

32تط       ق:   

تارٌخ الجزائر  
 المعاصر

لهالً اسعدأ.   
25 :مد     مح  

 
 األحــــــــــد

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
ضامنأ.   

25 :مد      مح  

     
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
مدانًأ.   

23تط      ق:   

 تارٌخ الحضارات
عاشوريأ.   

79تط      ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
دهار أ.  

25 :مد      مح  

 إعالم آلً 
آٌت عبدالمالكأ.   

23: ق      تط  

 تارٌخ الحضارات
شهرةأ.   

21 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج
طوٌلأ.   

33تط     ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
توامةأ.   

33تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
توامةأ.   

20 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
سوراخ أ.  

32تط      ق:   

 
 األربـــــعاء

مع تنظٌم وتسٌٌر أنظمة    

حموديأ.   
20 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 
حموديأ.   

32تط       ق:   

 مدارس ومناهج
غالمأ.   

23 :مد      مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                       جذع مشترك علوم إنسانٌة      

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

األول    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 

بن درٌديأ.   
21 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
بن درٌديأ.   

37تط       ق:   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

21 :مد      مح  

   
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
سعداوي أ.  

33تط       ق:   

 تارٌخ الحضارات
دعاسأ.   

33تط        ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم أ.  
21 :مد     مح  

  
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلوما
تٌتٌلٌةأ.   

25 :مد      مح  

ومناهج مدارس  
حمداويأ.   

78تط      ق:   

 تارٌخ الجزائر المعا  
......أ.   

32تط         ق:   

  
 الثــــــالثاء

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
دبشأ.   

37تط       ق:   

    
 األربـــــعاء

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

قباٌلًأ.   
21 :مد     مح  

أجنبٌة لغة  
دومًأ.   

38تط      ق:   

 إعالم آلً
باحمدأ.   

24: ق     تط  

  
 الخـمـٌــس

    والتقٌٌمرئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

نسانٌة                            جذع مشترك علوم إ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثانـــــــً    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

بوترعةأ.   
76تط      ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع

بن درٌديأ.   
21 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
عٌشورأ.   

21 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
حمداويأ.   

34تط     ق:   

 
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
سعداوي أ.  

32تط     ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم أ.  
21 :مد     مح  

  
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلوما
تٌتٌلٌةأ.   

25 :مد      مح  

 إعالم آلً
منانًأ.   

27: ق       تط  

 تارٌخ الجزائر المعا
كراغلأ.   
33ق:     تط    

    
 الثــــــالثاء

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد      مح  

 تارٌخ الحضارات 
دعاسأ.   

28تط      ق:   

   
 األربـــــعاء

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

قباٌلًأ.   
21 :مد     مح  

وتسٌٌر أنظمة مع تنظٌم  
حموديأ.   

29تط       ق:   

 لغة أجنبٌة 
قندوزأ.   

29تط      ق:   

 
 الخـمـٌــس

    التعلٌم والتقٌٌم رئٌس مصلحة                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

رك علوم إنسانٌة                            جذع مشت  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثالـــــــث    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 

بن درٌديأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

29تط       ق:   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

21 :مد          مح  

   
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد      مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم  
أم الرتم أ.  
21 :مد     مح  

 تارٌخ الجزائر المعا
قباٌلًأ.   

33تط      ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلوما
تٌتٌلٌةأ.   

25 :مد      مح  

 إعالم آلً 
منانًأ.   

27: ق        تط  

 لغة أجنبٌة
هارونأ.   

33تط      ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
بن درٌديأ.   

77تط      ق:   

  
 الثــــــالثاء

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.    
نوري أ.  

37تط      ق:   

  
 األربـــــعاء

الجزائر تارٌخ   
 المعاصر

قباٌلًأ.   
21 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
بايأ.   

37تط       ق:   

 تارٌخ الحضارات
عبابسةأ.   

33تط       ق:   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الرابـــــــع    الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52 م/التوقٌتالٌـو   
 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 

بن درٌديأ.   
21 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
عٌشورأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
حمداويأ.   

27تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

27تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   
21 :مد      مح  

علم اآلثار م.إلى  
براشدأ.   

21 :مد      مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم  
أم الرتم أ.  
21 :مد     مح  

 تارٌخ الحضارات
شهرةأ.   

29تط       ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلوما
تٌتٌلٌةأ.   

25 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع  
بن درٌديأ.   

38تط      ق:   

 إعالم آلً
منانًأ.   

27: ق      تط  

 تارٌخ الجزائر المعا
عزوزأ.   

33تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
نوري أ.  

32تط       ق:   

   
 األربـــــعاء

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

قباٌلًأ.   
21 :مد     مح  

 لغة أجنبٌة
قندوزأ.   

33تط      ق:   

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الخامـــــــس   الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع

بن درٌديأ.   
33تط       ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع

بن درٌديأ.   
21 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
عٌشورأ.   

21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

79تط        ق:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

79تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد      مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم  
أم الرتم أ.  
21 :مد     مح  

  
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلوما
تٌتٌلٌةأ.   

25 :مد      مح  

 إعالم آلً  
شرٌفبوزٌد أ.   
27: ق       تط  

 لغة أجنبٌة
هارونأ.   
28ق:    تط     

 تارٌخ الجزائر المعا
كراغلأ.   

28تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
عظٌمً أ.  

33تط       ق:   

    
 األربـــــعاء

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

قباٌلًأ.   
21 :مد     مح  

 تارٌخ الحضارات  
عبابسةأ.   

33تط       ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                       جذع مشترك علوم إنسانٌة      

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السادس   الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 

بن درٌديأ.   
21 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
عٌشورأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

26ق:    تط     

إلى وسائل اإلعالمم.  
بلقٌدوم م أ.  

26تط      ق:   

 
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار 
براشدأ.   

27تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم أ.  
21 :مد     مح  

  
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلوما
تٌتٌلٌةأ.   

25 :مد      مح  

 تارٌخ الجزائر المعا
موهوبأ.   

73تط      ق:   

 لغة أجنبٌة
مدانًأ.   

37تط      ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع  
بن درٌديأ.   

37تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد      مح  

 تارٌخ الحضارات  
دعاسأ.   

77تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

الجزائر تارٌخ   
 المعاصر

قباٌلًأ.   
21 :مد     مح  

 إعالم آلً
باحمدأ.   

24: ق        تط  

   
 الخـمـٌــس

    مصلحة التعلٌم والتقٌٌمرئٌس                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

ع مشترك علوم إنسانٌة                            جذ  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السابــــــــع   الفوج:                                                                    جالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 

بن درٌديأ.   
21 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
شاقورأ.   

33تط       ق:   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

21 :مد          مح  

وسائل اإلعالم إلىم.  
بلقٌدوم م أ.  

77تط      ق:   

  
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات
زٌن العابدٌنأ.   
21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد      مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

37تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم 
أم الرتم أ.  
21 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
سعوديأ.   

37تط        ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 م.إلى مجتمع المعلوما
تٌتٌلٌةأ.   

25 :مد      مح  

 تارٌخ الحضارات
العربًأ.   

43تط       ق:   

 تارٌخ الجزائر المعا  
عزوزأ.   

37تط       ق:   

 إعالم آلً
بوزٌد شرٌفأ.   
27: ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد      مح  

     
 األربـــــعاء

تارٌخ الجزائر   
 المعاصر

قباٌلًأ.   
21 :مد     مح  

 لغة أجنبٌة 
قندوزأ.   

75تط      ق:   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

    ولاألالفوج:                                                                   دالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى  

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

بلوطًأ.   
25 :مد     مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
خالف أ.  

74تط        ق:   

 مدارس ومناهج 
سعوديأ.   

79تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد      مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

33تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار  
بلقٌدومأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

21 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تارٌخ الحضارات
العربًأ.   

33تط       ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
شاقورأ.   

33تط       ق:   

تارٌخ الجزائر  
 المعاصر

....أ.   
25 :مد      مح  

 تارٌخ الجزائر المعا
كراغلأ.   

29تط        ق:   

 مذاهب فلسفٌة كبرى
سعوديأ.   

25 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع     

شاشةأ.   
25 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 إعالم آلً  
منترأ.   

27: ق       تط  

 تارٌخ الحضارات
سعوديأ.   

20 :مد     مح  

 لغة أجنبٌة
دومًأ.   

77تط       ق:   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                       جذع مشترك علوم إنسانٌة      

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثانـــــــً   الفوج:                                                                   دالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

بلوطًأ.   
25 :مد     مح  

إلى وسائل اإلعالمم.    
خالف أ.  

29تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات 
كابلًأ.   

76تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
ستواحأ.   

28تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقٌدومأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

21 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تارٌخ الجزائر المعا 
كراغلأ.   

39تط       ق:   

 إعالم آلً
آٌت عبدالمكأ.   
24: ق       تط  

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

....أ.   
25 :مد      مح  

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع    
عاللوشأ.   

29تط       ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع

شاشةأ.   
25 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الحضارات   
سعوديأ.   

20 :مد     مح  

 مدارس ومناهج
بن غالبأ.   

72تط       ق:   

 لغة أجنبٌة
دومًأ.   

77تط      ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                           جذع مشترك علوم إنسانٌة  

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الثالـــــــث   الفوج:                                                                   دالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

بلوطًأ.   
25 :مد     مح  

 تارٌخ الجزائر المعا
مراحأ.   

27تط       ق:   

 تارٌخ الحضارات 
الصٌدأ.   

33تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع  
تٌتٌلٌةأ.   

29تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقٌدومأ.   

20 :مد      مح  

 إعالم آلً
بن دمغأ.   

23: ق       تط  

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

21 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 مدارس ومناهج  
حمداويأ.   

73تط      ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

....أ.   
25 :مد      مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
خالف أ.  

33تط        ق:   

 مذاهب فلسفٌة كبرى
سعوديأ.   

25 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة   
بوصومأ.   

33تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار
دبشأ.   

33تط       ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع

شاشةأ.   
25 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الحضارات   
سعوديأ.   

20 :مد     مح  

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الرابـــــــع   الفوج:                                                                   دالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

بلوطًأ.   
25 :مد     مح  

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

26تط        ق:   

 تارٌخ الجزائر المعا
مراحأ.   

26تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم 
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع 
تٌتٌلٌةأ.   

28تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
بلقٌدومأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

21 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 إعالم آلً
بوزٌد شرٌفأ.   
27: ق      تط  

إلى وسائل اإلعالمم.  
خالف أ.  

29تط       ق:   

تارٌخ الجزائر  
 المعاصر

....أ.   
25 :مد      مح  

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج
عطٌةأ.   

34تط      ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع    

شاشةأ.   
25 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الحضارات   
سعوديأ.   

20 :مد     مح  

 تارٌخ الحضارات
بن حدحومأ.   

26تط       ق:   

 لغة أجنبٌة
مشٌشأ.   

26تط      ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                       جذع مشترك علوم إنسانٌة      

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

الخامـــــــس   الفوج:                                                                   دالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

بلوطًأ.   
25 :مد     مح  

 م.إلى علم اآلثار
بوترعةأ.   

76تط      ق:   

 تارٌخ الجزائر المعا 
مراحأ.   

28تط      ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار   
بلقٌدومأ.   

20 :مد      مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
تٌتٌلٌةأ.   

43تط       ق:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

21 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

إلى وسائل اإلعالمم.    
خالف أ.  

32تط       ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

....أ.   
25 :مد      مح  

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج 
عطٌةأ.   

37تط      ق:   

 لغة أجنبٌة
بوصومأ.   

28تط     ق:   

 إعالم آلً 
باللأ.   

27: ق       تط  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع

شاشةأ.   
25 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الحضارات   
سعوديأ.   

20 :مد     مح  

 تارٌخ الحضارات 
بن حدحومأ.   

32تط      ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 جذع مشترك علوم إنسانٌة                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السادس   الفوج:                                                                   دالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

بلوطًأ.   
25 :مد     مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع
تٌتٌلٌةأ.   

28تط       ق:   

 تارٌخ الحضارات
الصٌدأ.   

28تط       ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم 
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

إلى وسائل اإلعالمم.  
مهداوي أ.  

35تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
ستواحأ.   

33تط       ق:   

 مدارس ومناهج
خرموشأ.   

33تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقٌدومأ.   

20 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

21 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 إعالم آلً 
بوزٌد شرٌف أ.   
22: ق       تط  

تارٌخ الجزائر  
 المعاصر

....أ.   
25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة
بوصومأ.   

43تط      ق:   

 مذاهب فلسفٌة كبرى
سعوديأ.   

25 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع     

شاشةأ.   
25 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الحضارات   
سعوديأ.   

20 :مد     مح  

 تارٌخ الجزائر المعا
بن زفورأ.   

28تط      ق:   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                       جذع مشترك علوم إنسانٌة      

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0203

السابـــــــع   الفوج:                                                                   دالمجموعة:                       علوم إنسانٌةالسنة األولى    

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

بلوطًأ.   
25 :مد     مح  

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع  
تٌتلٌةأ.   

37تط        ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
زعبارأ.   

29تط        ق:   

 
 األحــــــــــد

 تارٌخ الحضارات  
كابلًأ.   

27تط      ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقٌدومأ.   

20 :مد      مح  

 إعالم آلً
شنٌتًأ.   

22: ق       تط  

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

21 :مد     مح  

 
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة  
بلعطارأ.   

34تط       ق:   

تارٌخ الجزائر 
 المعاصر

....أ.   
25 :مد      مح  

 مذاهب فلسفٌة كبرى 
سعوديأ.   

25 :مد     مح  

 
 الثــــــالثاء

إلى وسائل اإلعالمم.   
مهداوي أ.  

44تط       ق:   

 مدارس ومناهج
عطٌةأ.   

29تط      ق:   

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة مع  

شاشةأ.   
25 :مد      مح  

 
 األربـــــعاء

 تارٌخ الحضارات   
سعوديأ.   

20 :مد     مح  

 تارٌخ الجزائر المعا 
بن زفورأ.   

27تط       ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            


