جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم إنسانية

برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021
السنة األولى علوم إنسانية
اليـوم /التوقيت

10 -- 9 9 --- 8

المجموعة:
11 ---- 10

أ

األفواج06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
12 ---- 11

13 ---- 12

14 ----- 13

السبــــت
األحــــــــد

م .إلى وسائل
اإلعالم
أ.عظيمي
مح تط مد08 :

م .إلى وسائل
اإلعالم
أ.عظيمي
مح تط مد08 :

تاريخ الحضارات
أ .زين العابدين
مح تط مد08 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .شمبازي
مح تط مد08 :
م.إلى علم اآلثار
أ .هندي
مح تط مد08 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

مدارس ومناهج
أ .بوسرسوب
مح تط مد08 :

مدارس ومناهج
أ .بوسرسوب
مح تط مد08 :

تاريخ الحضارات
أ .زين العابدين
مح تط مد08 :

االثنــــــين

األربــــعاء

15 --- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

مجتمع المعلومات
أ .دهار فريدة
مح مد08 :

مجتمع المعلومات
أ .دهار فريدة
مح مد08 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .عاللوش
مح تط مد08 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .شمبازي
مح تط مد08 :
م.إلى علم اآلثار
أ .هندي
مح تط مد08 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .عاللوش
مح تط مد08 :
نظريات فلسفية كبرى
أ .يعقوب
مح تط مد08 :

نظريات فلسفية كبرى
أ .يعقوب
مح تط مد08 :

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم إنسانية

برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021
السنة األولى علوم إنسانية
اليـوم /التوقيت

10 -- 9 9 --- 8

المجموعة:
11 ---- 10

ب
12 ---- 11

األفواج06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
13 ---- 12

14 ----- 13

السبــــت
األحــــــــد

م .إلى وسائل
اإلعالم
أ .بلوطي
مح تط مد04 :

م .إلى وسائل
اإلعالم
أ .بلوطي
مح تط مد04 :

تاريخ الحضارات
أ .شهرة
مح تط مد04 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .لهاللي
مح تط مد04 :
م.إلى علم اآلثار
أ .بن شعالل
مح تط مد04 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

مدارس ومناهج
أ .نجيب
مح تط مد04 :

مدارس ومناهج
أ .نجيب
مح تط مد04 :

تاريخ الحضارات
أ .شهرة
مح تط مد04 :

االثنــــــين

األربــــعاء

15 --- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

مجتمع المعلومات
أ .مبني
مح مد04 :

مجتمع المعلومات
أ .مبني
مح مد04 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .حمودي
مح تط مد04 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .لهاللي
مح تط مد04 :
م.إلى علم اآلثار
أ .بن شعالل
مح تط مد04 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .حمودي
مح تط مد04 :
نظريات فلسفية كبرى
أ .ضامن
مح تط مد04 :

نظريات فلسفية كبرى
أ .ضامن
مح تط مد04 :

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم إنسانية

برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021
السنة األولى علوم إنسانية
اليـوم /التوقيت

10 -- 9 9 --- 8

المجموعة:
11 ---- 10

ج
12 ---- 11

األفواج06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
13 ---- 12

14 ----- 13

السبــــت
األحــــــــد

م .إلى وسائل
اإلعالم
أ .أم الرتم سحر
مح تط مد01 :

م م .إلى وسائل
اإلعالم
أ .أم الرتم سحر
مح تط مد01 :

مجتمع المعلومات
أ .تيتيلة
مح مد01 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .قبايلي
مح تط مد01 :
م.إلى علم اآلثار
أ .براشد
مح تط مد01 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

مدارس ومناهج
أ .عيشور
مح تط مد01 :

مدارس ومناهج
أ .عيشور
مح تط مد01 :

مجتمع المعلومات
أ .تيتيلة
مح مد01 :

االثنــــــين

األربــــعاء

15 --- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

تاريخ الحضارات
أ .بلقيدوم
مح تط مد01 :

تاريخ الحضارات
أ .بلقيدوم
مح تط مد01 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .بن دريدي
مح تط مد01 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .قبايلي
مح تط مد01 :
م.إلى علم اآلثار
أ .براشد
مح تط مد01 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .بن دريدي
مح تط مد01 :
نظريات فلسفية كبرى
أ .عنيات
مح تط مد01 :

نظريات فلسفية كبرى
أ .عنيات
مح تط مد01 :

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم إنسانية

برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020
المرحلة األولى من الثالثاء  2021/04/13إلى الخميس 2021/04/22
والمرحلة الثانية من األحد  09ماي  2021إلى الخميس  27ماي 2021
السنة األولى علوم إنسانية
اليـوم /التوقيت

10 -- 9 9 --- 8

المجموعة:
11 ---- 10

د

األفواج06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
12 ---- 11

13 ---- 12

14 ----- 13

السبــــت
األحــــــــد

م .إلى وسائل
اإلعالم
أ .خالف
مح تط مد02 :

م .إلى وسائل
اإلعالم
أ .خالف
مح تط مد02 :

تاريخ الحضارات
أ .سبوعي
مح تط مد02 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .بن حمودة
مح تط مد02 :
م.إلى علم اآلثار
أ .ستواح
مح تط مد02 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

مدارس ومناهج
أ .مجدوب
مح تط مد02 :

مدارس ومناهج
أ .مجدوب
مح تط مد02 :

تاريخ الحضارات
أ .سبوعي
مح تط مد02 :

االثنــــــين

األربــــعاء

15 --- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

مجتمع المعلومات
أ .مقيدش
مح مد02 :

مجتمع المعلومات
أ .مقيدش
مح مد02 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .شاشة
مح تط مد02 :

تاريخ الجزائر المعاصر
أ .بن حمودة
مح تط مد02 :
م.إلى علم اآلثار
أ .ستواح
مح تط مد02 :

تنظيم وتسيير أنظمة
المعلومات
أ .شاشة
مح تط مد02 :
نظريات فلسفية كبرى
أ .حيدر
مح تط مد02 :

نظريات فلسفية كبرى
أ .حيدر
مح تط مد02 :

