
2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: األول    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تاريخ الحضارات

كابليأ.   
23 :مد       مح  

 لغة أجنبية  
قزاطيأ.   

73تط       ق:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

تاريخ الجزائر  
 المعاصر
 أ. شمبازي
73تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
 أ.عظيمي
77تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بوترعةأ.   

77تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة  
يعقوبأ.   

21 :مد       مح  

 مدارس ومناهج
عاشوريأ.   

73تط       ق:   

 مدارس ومناهج
قرشوشأ.   

25 :مد       مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

57تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

ام.إلى الببليوغرافي    
عاللوشأ.   

21 :مد        مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظيميأ.  

02 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
صوراخأ.   

28 :مد       مح  

يام.إلى الببليوغراف   
شاشةأ.   

73تط       ق:   

 إعالم آلي
منترأ.   

23: ق        تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الثانــــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
الحضارات تاريخ  

كابليأ.   
23 :مد       مح  

 تاريخ الحضارات 
كابليأ.   

77تط        ق:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر
 أ. شمبازي
27تط       ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار 
....أ.   

27تط        ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد        مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
 أ.عظيمي
22تط        ق:   

   
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة  
يعقوبأ.   

21 :مد        مح  

 مدارس ومناهج 
قرشوشأ.   

25 :مد      مح  

 مدارس ومناهج
عاشوريأ.   

73تط         ق:   

 
 الثــــــالثاء

ام.إلى الببليوغرافي    
عاللوشأ.   

21 :مد       مح  

 لغة أجنبية
بلعطارأ.   

73تط         ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
عظيميأ.  

02 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
صوراخأ.   

28 :مد        مح  

 إعالم آلي
منترأ.   

23: ق        تط  

يام.إلى الببليوغراف   
شاشةأ.   

37تط          ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الثالــــــث    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
الحضارات تاريخ  

كابليأ.   
23 :مد      مح  

يام.إلى الببليوغراف  
شاقورأ.   

37تط          ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. شمبازي
37تط         ق:   

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار
....أ.   

37تط          ق:   

وسائل اإلعالم م.إلى  
مهداويأ.  

73تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

22تط         ق:   

  
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة  
يعقوبأ.   

21 :مد      مح  

 مدارس ومناهج 
قرشوشأ.   

25 :مد         مح  

  
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية 
بلعطارأ.   

73تط         ق:   

ام.إلى الببليوغرافي  
عاللوشأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظيميأ.  

02 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 إعالم آلي 
منترأ.   

23: ق          تط  

 م.إلى مجتمع المعلوما
......أ.   

28 :مد        مح  

 تاريخ الحضارات  
سبوعيأ.   

33ق:           تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الرابــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تاريخ الحضارات

كابليأ.   
23 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات
كابليأ.   

27تط          ق:   

 مدارس ومناهج 
بكارأ.   

75تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار
زعبارأ.   

77تط          ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد      مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار  
حمالتأ.   

21 :مد          مح  

 تاريخ الجزائر المعا
 أ. شمبازي
37تط         ق:   

يام.إلى الببليوغراف  
عاللوشأ.   

37تط          ق:   

  
 االثنـــــــين

 م.إلى الفلسفة  
ضيافاتأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
قرشوشأ.   

25 :مد          مح  

  
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية 
بلعطارأ.   

22تط         ق:   

ام.إلى الببليوغرافي  
عاللوشأ.   

21 :مد       مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
 أ.عظيمي

73تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
عظيميأ.  

02 :مد          مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
صوراخأ.   

28 :مد        مح  

 إعالم آلي 
منانيأ.   

22: ق          تط  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: الخامــــــس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تاريخ الحضارات

كابليأ.   
23 :مد        مح  

 م.إلى علم اآلثار 
زعبارأ.   

27تط          ق:   

 تاريخ الحضارات
كابليأ.   

67تط          ق:   

 لغة أجنبية
قزاطيأ.   

73تط         ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد       مح  

 
 األحــــــــــد

يام.إلى الببليوغراف   
عاللوشأ.   

57تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 تاريخ الجزائر المعا 
 أ. شمبازي
37تط         ق:   

 إعالم آلي
منانيأ.   

22: ق          تط  

 
 االثنـــــــين

الفلسفةم.إلى     
يعقوبأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
قرشوشأ.   

25 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظيمي

73تط          ق:   

ام.إلى الببليوغرافي  
عاللوشأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظيميأ.  

20 :مد        مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
صوراخأ.   

28 :مد       مح  

 مدارس ومناهج  
.......أ.   

76تط         ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تاريخ الحضارات

كابليأ.   
23 :مد       مح  

 م.إلى علم اآلثار
زعبارأ.   

77تط          ق:   

إلى وسائل اإلعالمم.    
تبريأ.  

73تط          ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد        مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار  
هنديأ.   

21 :مد       مح  

 تاريخ الجزائر المعا 
كراغلأ.   

27تط         ق:   

 مدارس ومناهج
.....أ.   

72تط         ق:   

 
 االثنـــــــين

يام.إلى الببليوغراف  
شاقورأ.   

23تط          ق:   

 لغة أجنبية
مدانيأ.   

23تط         ق:   

 م.إلى الفلسفة
يعقوبأ.   

21 :مد       مح  

 مدارس ومناهج 
قرشوشأ.   

25 :مد          مح  

  
 الثــــــالثاء

ام.إلى الببليوغرافي    
عاللوشأ.   

21 :مد       مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم 
عظيميأ.  

02 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
صوراخأ.   

28 :مد       مح  

 إعالم آلي 
منترأ.   

23: ق          تط  

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

37تط          ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  أ                                                                   الفوج: السابــــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  اليـوم/التوقيت 
 تاريخ الحضارات

كابليأ.   
23 :مد       مح  

 مدارس ومناهج
بكارأ.   

76تط        ق:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
تبريأ.  

73تط          ق:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

شمبازيأ.   
21 :مد       مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار  
هنديأ.   

21 :مد        مح  

آلي إعالم  
منانيأ.   

22: ق          تط  

 م.إلى علم اآلثار
بوترعةأ.   

37تط          ق:   

 تاريخ الجزائر المعا
كراغلأ.   

37تط         ق:   

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية 
بلعطارأ.   

82تط         ق:   

 م.إلى الفلسفة
يعقوبأ.   

21 :مد        مح  

 مدارس ومناهج 
قرشوشأ.   

25 :مد       مح  

  
 الثــــــالثاء

ام.إلى الببليوغرافي    
عاللوشأ.   

21 :مد        مح  

يام.إلى الببليوغراف  
عالولوشأ.   

77تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
عظيميأ.  

02 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 م.إلى مجتمع المعلوما  
صوراخأ.   

28 :مد      مح  

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

77ق:           تط  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: األول    

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

مبنيأ.   
21 :مد        مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
لخويدر أ.  

73تط          ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

لهالي اسعدأ.   
25 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة 
ضامنأ.   

25 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف  
حموديأ.   

73تط          ق:   

    
 االثنـــــــين

 تاريخ الجزائر المعا 
قبايليأ.   

37تط         ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 إعالم آلي
منانيأ.   

22: ق          تط  

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

21 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار   
توامةأ.   

20 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
توامةأ.   

77تط          ق:   

 تاريخ الحضارات
دعاسأ.   

77تط          ق:   

 
 األربـــــعاء

ام.إلى الببليوغرافي    
حموديأ.   

20 :مد          مح  

 لغة أجنبية
مشيشأ.   

23ق:        تط  

 مدارس ومناهج
.....أ.   

36تط         ق:   

 مدارس ومناهج
......أ.   

23 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الثانــــــي    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
يام.إلى الببليوغراف  

شاقورأ.   
73تط          ق:   

 م.إلى مجتمع المعلوما 
مبنيأ.   

21 :مد        مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
لخويدر أ.  

77تط          ق:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

لهالي اسعدأ.   
25 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة 
ضامنأ.   

25 :مد          مح  

 لغة أجنبية
ضيافأ.   

23تط         ق:   

 تاريخ الجزائر المعا 
......أ.   

23تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

23تط          ق:   

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج 
زعبوبأ.   

77تط         ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
دهار أ.  

25 :مد          مح  

الحضاراتتاريخ    
شهرةأ.   

57تط          ق:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

21 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار   
توامةأ.   

21 :مد          مح  

 إعالم آلي 
نعيجةأ.   

23: ق          تط  

 
 األربـــــعاء

ام.إلى الببليوغرافي    
حموديأ.   

20 :مد          مح  

ومناهج مدارس    
.....أ.   

23 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الثالــــــث    

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

مبنيأ.   
21 :مد        مح  

 تاريخ الجزائر المعا 
لهالليأ.   

22تط         ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

لهالي اسعدأ.   
25 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة 
ضامنأ.   

25 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف   
عاللوشأ.   

32تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
طويلأ.   

32تط          ق:   

  
 االثنـــــــين

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 إعالم آلي
آيت عبدالمالكأ.   

27: ق          تط  

 تاريخ الحضارات
جوديأ.   

37ق:           تط  

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

21 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية 
بوصومأ.   

28تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
توامةأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
.....أ.   

73تط         ق:   

 
 األربـــــعاء

ام.إلى الببليوغرافي    
حموديأ.   

20 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
دهار أ.  

35تط          ق:   

 مدارس ومناهج 
.....أ.   

23 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الرابــــــع    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى مجتمع المعلوما  

مبنيأ.   
21 :مد        مح  

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

لهالي اسعدأ.   
25 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة 
ضامنأ.   

25 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف   
حموديأ.   

26تط          ق:   

 تاريخ الجزائر المعا
لهالليأ.   

26ق:          تط  

 م.إلى علم اآلثار
بلقيدومأ.   

26تط          ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات
جوديأ.   

77تط          ق:   

إلى وسائل اإلعالمم.  
دهار أ.  

77تط          ق:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

21 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار   
توامةأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
....أ.   

72تط         ق:   

  
 األربـــــعاء

ام.إلى الببليوغرافي    
حموديأ.   

20 :مد          مح  

 إعالم آلي
منانيأ.   

22: ق          تط  

 لغة أجنبية
مشيشأ.   

23تط         ق:   

 مدارس ومناهج
......أ.   

23 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: الخامــــــس    

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

مبنيأ.   
21 :مد        مح  

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

لهالي اسعدأ.   
25 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة 
ضامنأ.   

25 :مد          مح  

 لغة أجنبية 
قزاطيأ.   

37تط         ق:   

يام.إلى الببليوغراف  
حموديأ.   

28تط          ق:   

 تاريخ الجزائر المعا
لهالليأ.   

28تط         ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
دهار أ.  

72تط          ق:   

 إعالم آلي
بوزيد شريفأ.   

22: ق          تط  

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

21 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج  
.....أ.   

73تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار
توامةأ.   

21 :مد          مح  

   
 األربـــــعاء

ام.إلى الببليوغرافي    
حموديأ.   

20 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات
بن حدحومأ.   

28تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
....أ.   

73تط          ق:   

 مدارس ومناهج
......أ.   

23 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: السادس    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى مجتمع المعلوما  

مبنيأ.   
21 :مد        مح  

 مدارس ومناهج 
......أ.   

28تط         ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

لهالي اسعدأ.   
25 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 لغة أجنبية
قزاطيأ.   

32تط         ق:   

 م.إلى الفلسفة
ضامنأ.   

25 :مد          مح  

الجزائر المعا تاريخ   
لهالليأ.   

73تط         ق:   

 إعالم آلي 
.....أ.   

23: ق          تط  

 
 االثنـــــــين

 م.إلى وسائل اإلعالم  
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات  
شهرةأ.   

21 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى علم اآلثار 
توامةأ.   

72تط          ق:   

إلى علم اآلثارم.   
توامةأ.   

21 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
سوراخ أ.  

73تط          ق:   

  
 األربـــــعاء

ام.إلى الببليوغرافي    
حموديأ.   

20 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف  
شاشةأ.   

77تط          ق:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

23تط          ق:   

ومناهج مدارس  
......أ.   

23 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ب                                                                   الفوج: السابـــــــــع    

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

مبنيأ.   
21 :مد        مح  

 تاريخ الجزائر المعا
لهالليأ.   

72تط         ق:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

لهالي اسعدأ.   
25 :مد          مح  

 
 األحــــــــــد

 م.إلى الفلسفة 
ضامنأ.   

25 :مد          مح  

     
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية
مدانيأ.   

72تط         ق:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

72تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
دهار أ.  

25 :مد          مح  

 إعالم آلي 
آيت عبدالمالكأ.   

27: ق          تط  

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

21 :مد          مح  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج
.....أ.   

73تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
توامةأ.   

77تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
توامةأ.   

21 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
سوراخ أ.  

72تط          ق:   

 
 األربـــــعاء

ام.إلى الببليوغرافي    
حموديأ.   

20 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف   
حموديأ.   

72تط          ق:   

 مدارس ومناهج
......أ.   

23 :مد          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: األول    

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

بن دريديأ.   
21 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف  
بن دريديأ.   

73تط          ق:   

 مدارس ومناهج
عيشورأ.   

21 :مد          مح  

 إعالم آلي
....أ.   

23: ق          تط  

  
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
بوشوشة أ.  

77تط          ق:   

 تاريخ الحضارات
دعاسأ.   

77تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بوشوشة أ.  

21 :مد          مح  

  
 االثنـــــــين

 م.إلى مجتمع المعلوما
تيتيليةأ.   

25 :مد          مح  

 تاريخ الجزائر المعا   
قبايليأ.   

72تط         ق:   

 مدارس ومناهج
حمداويأ.   

72تط         ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
دبشأ.   

73تط          ق:   

    
 األربـــــعاء

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

......أ.   
21 :مد          مح  

 لغة أجنبية
دوميأ.   

78تط         ق:   

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الثانـــــــي    

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

بوترعةأ.   
36تط          ق:   

ام.إلى الببليوغرافي  
بن دريديأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
عيشورأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
حمداويأ.   

33تط         ق:   

 
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
بوشوشة أ.  

72تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بوشوشة أ.  

21 :مد          مح  

  
 االثنـــــــين

 م.إلى مجتمع المعلوما
تيتيليةأ.   

25 :مد          مح  

 إعالم آلي
منانيأ.   

23: ق          تط  

الجزائر المعاتاريخ   
كراغلأ.   

77تط         ق:   

    
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات 
دعاسأ.   

28تط          ق:   

   
 األربـــــعاء

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

......أ.   
21 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف  
حموديأ.   

22ق:           تط  

 لغة أجنبية 
ضيافأ.   

22تط         ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الثالـــــــث    

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

بن دريديأ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

22تط          ق:   

 مدارس ومناهج
عيشورأ.   

21 :مد          مح  

   
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات
العابدينزين أ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد          مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم  
بوشوشة أ.  

21 :مد          مح  

 تاريخ الجزائر المعا
صحراويأ.   

73تط         ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى مجتمع المعلوما
تيتيليةأ.   

25 :مد          مح  

 إعالم آلي 
منانيأ.   

23: ق          تط  

 لغة أجنبية
هارونأ.   

73تط         ق:   

يام.إلى الببليوغراف  
بن دريديأ.   

33تط          ق:   

  
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.    
بوشوشة أ.  

73تط          ق:   

  
 األربـــــعاء

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

.......أ.   
21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
بايأ.   

73تط         ق:   

 تاريخ الحضارات
عبابسةأ.   

73تط          ق:   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الرابـــــــع    

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

بن دريديأ.   
21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
عيشورأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
حمداويأ.   

23تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23تط          ق:   

 
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد          مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم  
بوشوشة أ.  

21 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22تط          ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى مجتمع المعلوما
تيتيليةأ.   

25 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف    
بن دريديأ.   

38تط          ق:   

 إعالم آلي
منانيأ.   

23: ق          تط  

 تاريخ الجزائر المعا
عزوزأ.   

77تط         ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.   
بوشوشة أ.  

72ق:           تط  

   
 األربـــــعاء

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

.......أ.   
21 :مد          مح  

 لغة أجنبية
ضيافأ.   

73تط         ق:   

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: الخامـــــــس   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
يام.إلى الببليوغراف  

بن دريديأ.   
77تط          ق:   

ام.إلى الببليوغرافي  
بن دريديأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
عيشورأ.   

21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

32تط          ق:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

32تط         ق:   

 
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد          مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم  
بوشوشة أ.  

21 :مد          مح  

  
 االثنـــــــين

 م.إلى مجتمع المعلوما
تيتيليةأ.   

25 :مد          مح  

 إعالم آلي  
بوزيد شريفأ.   
23: ق          تط  

 لغة أجنبية
هارونأ.   

28تط         ق:   

 تاريخ الجزائر المعا
كراغلأ.   

28تط         ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد          مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
بوشوشة أ.  

73تط          ق:   

    
 األربـــــعاء

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

......أ.   
21 :مد        مح  

 تاريخ الحضارات  
عبابسةأ.   

77تط          ق:   

 
 الخـمـيــس

    والتقييمرئيس مصلحة التعليم                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

نسانية                            جذع مشترك علوم إ  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: السادس   

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

بن دريديأ.   
21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج 
عيشورأ.   

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

26تط         ق:   

إلى وسائل اإلعالمم.  
بلقيدوم م أ.  

26ق:           تط  

 
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار 
براشدأ.   

23تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بوشوشة أ.  

21 :مد          مح  

  
 االثنـــــــين

المعلومام.إلى مجتمع   
تيتيليةأ.   

25 :مد          مح  

 تاريخ الجزائر المعا
دربالأ.   

37تط         ق:   

 لغة أجنبية
مدانيأ.   

73تط         ق:   

يام.إلى الببليوغراف    
بن دريديأ.   

73تط          ق:   

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات  
دعاسأ.   

33تط          ق:   

  
 األربـــــعاء

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

......أ.   
21 :مد          مح  

 إعالم آلي
نعيجةأ.   

23: ق          تط  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  ج                                                                   الفوج: السابــــــــع   

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

بن دريديأ.   
21 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف  
شاقورأ.   

73تط          ق:   

 مدارس ومناهج
عيشورأ.   

21 :مد          مح  

وسائل اإلعالم إلىم.  
بلقيدوم م أ.  

33تط          ق:   

  
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   
21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

21 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

73تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم 
بوشوشة أ.  

21 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

73تط         ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.إلى مجتمع المعلوما
تيتيليةأ.   

25 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات
العربيأ.   

37تط          ق:   

 تاريخ الجزائر المعا  
عزوزأ.   

73تط         ق:   

 إعالم آلي
بوزيد شريفأ.   
23: ق          تط  

 
 الثــــــالثاء

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد          مح  

     
 األربـــــعاء

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

.....أ.   
21 :مد          مح  

 لغة أجنبية 
ضيافأ.   

35تط        ق:   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  د                                                                  الفوج: األول   

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

بلوطيأ.   
25 :مح        مد  

إلى وسائل اإلعالمم.  
خالف أ.  

33تط          ق:   

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

32تط         ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد        مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار
.......أ.   

22تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار  
بلقيدومأ.   

20 :مد       مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

21 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 تاريخ الحضارات
العربيأ.   

73تط          ق:   

يام.إلى الببليوغراف  
شاقورأ.   

73تط          ق:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

دربالأ.   

25 :مد        مح  

 تاريخ الجزائر المعا
كراغلأ.   

22تط         ق:   

 م.إلى الفلسفة
سعوديأ.   

25 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية   
دوميأ.   

22تط         ق:   

ام.إلى الببليوغرافي   
شاشةأ.   

25 :مد        مح  

 
 األربـــــعاء

 إعالم آلي  
منترأ.   

23: ق          تط  

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

20 :مد        مح  

 لغة أجنبية
دوميأ.   

33تط         ق:   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  د                                                                  الفوج: الثانـــــــي   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 /التوقيتاليـوم   
 م.إلى مجتمع المعلوما

بلوطيأ.   
25 :مد          مح  

 تاريخ الجزائر المعا
مراحأ.   

23تط         ق:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
خالف أ.  

22تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات 
كابليأ.   

36ق:           تط  

 م.إلى علم اآلثار
.......أ.   

28تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقيدومأ.   

20 :مد       مح  

 إعالم آلي
.....أ.   

27: ق       تط  

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

21 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

تاريخ الجزائر    
 المعاصر

دربالأ.   

25 :مد        مح  

الفلسفةم.إلى    
سعوديأ.   

25 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

يام.إلى الببليوغراف      
عاللوشأ.   

22تط          ق:   

ام.إلى الببليوغرافي  
شاشةأ.   

25 :مد        مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية  
دوميأ.   

72تط         ق:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

20 :مد        مح  

 مدارس ومناهج
بايأ.   

32تط         ق:   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  د                                                                  الفوج: الثالـــــــث   

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

بلوطيأ.   
25 :مد          مح  

 تاريخ الجزائر المعا
مراحأ.   

23تط         ق:   

 تاريخ الحضارات 
الصيدأ.   

73تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

يام.إلى الببليوغراف    
تيتيليةأ.   

22تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقيدومأ.   

20 :مد       مح  

 إعالم آلي
.....أ.   

27: ق          تط  

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

21 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 مدارس ومناهج  
حمداويأ.   

37تط         ق:   

الجزائر تاريخ 
 المعاصر

دربالأ.   

25 :مد        مح  

إلى وسائل اإلعالمم.  
خالف أ.  

73تط          ق:   

 م.إلى الفلسفة
سعوديأ.   

25 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية   
بوصومأ.   

73تط         ق:   

 م.إلى علم اآلثار
دبشأ.   

73تط          ق:   

ام.إلى الببليوغرافي  
شاشةأ.   

25 :مد        مح  

 
 األربـــــعاء

 تاريخ الحضارات   
سبوعيأ.   

20 :مد          مح  

   
 الخـمـيــس

    مصلحة التعليم والتقييمرئيس                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  د                                                                  الفوج: الرابـــــــع   

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

بلوطيأ.   
25 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
هنديأ.   

26تط          ق:   

 تاريخ الجزائر المعا
مراحأ.   

26تط         ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم 
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

يام.إلى الببليوغراف   
تيتيليةأ.   

28تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
بلقيدومأ.   

20 :مد       مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

21 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 إعالم آلي
بوزيد شريفأ.   
23: ق          تط  

وسائل اإلعالم إلىم.  
خالف أ.  

22تط          ق:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

دربالأ.   

25 :مد       مح  

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج
عطيةأ.   

73تط         ق:   

ام.إلى الببليوغرافي      
شاشةأ.   

25 :مد        مح  

 
 األربـــــعاء

 تاريخ الحضارات   
سبوعيأ.   

20 :مد          مح  

 تاريخ الحضارات
بن حدحومأ.   

26تط          ق:   

 لغة أجنبية
مشيشأ.   

26تط         ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  د                                                                  الفوج: الخامـــــــس   

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52 لتوقيتاليـوم/ا   
 م.إلى مجتمع المعلوما

بلوطيأ.   
25 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار 
بوترعةأ.   

23تط          ق:   

 تاريخ الجزائر المعا
مراحأ.   

28تط         ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

  
 األحــــــــــد

 م.إلى علم اآلثار   
بلقيدومأ.   

20 :مد        مح  

يام.إلى الببليوغراف  
تيتيليةأ.   

33تط          ق:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

21 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

إلى وسائل اإلعالمم.    
خالف أ.  

72تط          ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

دربالأ.   

25 :مد       مح  

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

 مدارس ومناهج 
عطيةأ.   

73تط         ق:   

 لغة أجنبية
بوصومأ.   

28تط         ق:   

 إعالم آلي 
نعيجةأ.   

23: ق        تط  

ام.إلى الببليوغرافي  
شاشةأ.   

25 :مد        مح  

 
 األربـــــعاء

 تاريخ الحضارات   
سبوعيأ.   

20 :مد        مح  

 تاريخ الحضارات 
حدحومبن أ.   

72تط       ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                       جذع مشترك علوم إنسانية      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  د                                                                  الفوج: السادس   

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

بلوطيأ.   
25 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف  
تيتيليةأ.   

28تط          ق:   

 تاريخ الحضارات
الصيدأ.   

28تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم 
خالف أ.  

25 :مد          مح  

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

28تط         ق:   

 
 األحــــــــــد

إلى وسائل اإلعالمم.  
مهداوي أ.  

75تط        ق:   

 م.إلى علم اآلثار
طويلأ.   

73تط       ق:   

 م.إلى علم اآلثار 
بلقيدومأ.   

20 :مد        مح  

 مدارس ومناهج 
مجدوبأ.   

21 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 إعالم آلي 
بوزيد شريفأ.   
22: ق          تط  

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

دربالأ.   

25 :مد       مح  

 لغة أجنبية
بوصومأ.   

37تط         ق:   

 م.إلى الفلسفة
سعوديأ.   

25 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

ام.إلى الببليوغرافي       
شاشةأ.   

25 :مد        مح  

 
 األربـــــعاء

الحضاراتتاريخ      
سبوعيأ.   

20 :مد        مح  

 تاريخ الجزائر المعا
......أ.   

28تط         ق:   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم إنسانية                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0202

 السنة األولى  علوم إنسانية                     المجموعة:  د                                                                  الفوج: السابـــــــع   

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

بلوطيأ.   
25 :مد          مح  

يام.إلى الببليوغراف    
تيتيليةأ.   

73تط          ق:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالف أ.  

25 :مد          مح  

 م.إلى علم اآلثار
زعبارأ.   

22تط        ق:   

 
 األحــــــــــد

 تاريخ الحضارات  
كابليأ.   

23تط          ق:   

 م.إلى علم اآلثار
بلقيدومأ.   

20 :مد        مح  

 إعالم آلي
منانيأ.   

22: ق        تط  

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

21 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية  
بلعطارأ.   

73تط         ق:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

دربالأ.   

25 :مد        مح  

 م.إلى الفلسفة 
سعوديأ.   

25 :مد        مح  

 
 الثــــــالثاء

إلى وسائل اإلعالمم.   
مهداوي أ.  

33تط          ق:   

ومناهج مدارس  
عطيةأ.   

22تط         ق:   

ام.إلى الببليوغرافي    
شاشةأ.   

25 :مد        مح  

 
 األربـــــعاء

 تاريخ الحضارات   
سبوعيأ.   

20 :مد      مح  

 تاريخ الجزائر المعا 
.....أ.   

23تط       ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            


