جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم اجتماعية

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 اجتماعية
اليـوم /التوقيت

9 ------ 8

المجموعة:

أ

12 --- 11 11 -- 10 10 ------- 9

السبــــت

األفواج05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
13 --- 12

14 ------ 13

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .لعالم
مح تط مد03 :

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .لعالم
مح تط مد03 :
م.إلى الديمغرافيا
أ .لطرش
مح تط مد03 :

األحــــــــد
االثنــــــين

مدخل إلى علوم
التربية
أ .بوقندورة
مح تط مد03 :

مدارس ومناهج
أ .ذياب
مح تط مد03 :

مدارس ومناهج
أ .ذياب
مح تط مد03 :
م.إلى الديمغرافيا
أ .طواهري
مح تط مد03 :

األربــــعاء
مدخل إلى علوم
التربية
أ .بوزويقة
مح تط مد03 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .قيرواني
مح تط مد03 :

تاريخ الجزائر ثق
أ .بن زافور
مد03 :
مح

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .بلقرة
مح تط مد03 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

15 ----- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .خباب
مح تط مد03 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .حمودي
مح تط مد03 :

تاريخ الجزائر ثق
أ .بن زافور
مد03 :
مح

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم اجتماعية

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 اجتماعية
اليـوم /التوقيت

9 ------ 8

المجموعة:

أ

12 --- 11 11 -- 10 10 ------- 9

السبــــت

األفواج09 . 08 . 07 . 06 :
13 --- 12

14 ------ 13

مدارس ومناهج
أ .ذياب
مح تط مد04 :

مدارس ومناهج
أ .ذياب
مح تط مد04 :
تاريخ الجزائر ثق
أ .بن زافور
مد04 :
مح

األحــــــــد
االثنــــــين

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .بلقرة
مح تط مد04 :

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .لعالم
مح تط مد04 :

مجاالت العلوم االجتماعية
أ .لعالم
مح تط مد04 :
تاريخ الجزائر ثق
أ .بن زافور
مد04 :
مح

األربــــعاء
م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .خباب
مح تط مد04 :

م.إلى الديمغرافيا
أ .لطرش
مح تط مد04 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .قيرواني
مح تط مد04 :

مدخل إلى علوم
التربية
أ .بوقندورة
مح تط مد04 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

15 ----- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

مدخل إلى علوم
التربية
أ .بوزويقة
مح تط مد04 :

م.إلى الديمغرافيا
أ .طواهري
مح تط مد04 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .حمودي
مح تط مد04 :

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم اجتماعية

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 اجتماعية
اليـوم /التوقيت

9 ------ 8

المجموعة:

ب

12 --- 11 11 -- 10 10 ------- 9

السبــــت

األفواج05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
13 --- 12

14 ------ 13

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .غزالي محمد
مح تط مد08 :

مجاالت العلوم االجتماعية
أ .غزالي محمد
مح تط مد08 :
م.إلى الديمغرافيا
أ .عبدالعزيز
مح تط مد08 :

األحــــــــد
االثنــــــين

مدخل إلى علوم
التربية
أ .نويوة
مح تط مد08 :

مدارس ومناهج
أ .سيدهم
مح تط مد08 :

مدارس ومناهج
أ .سيدهم
مح تط مد08 :
م.إلى الديمغرافيا
أ .حصوص
مح تط مد08 :

األربــــعاء
مدخل إلى علوم
التربية
أ .حاج صحراوي
مح تط مد08 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .نجار
مح تط مد08 :

ت.الجزائر الثقافي
أ .زارزي
مد08 :
مح

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .ركاب
مح تط مد08 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

15 ----- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .عيبود
مح تط مد08 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .طواوزة
مح تط مد08 :

ت.الجزائر الثقافي
أ .عيشون
مد08 :
مح

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم اجتماعية

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 اجتماعية
اليـوم /التوقيت

9 ------ 8

المجموعة:

ب

12 --- 11 11 -- 10 10 ------- 9

السبــــت

األفواج09 . 08 . 07 . 06 :
13 --- 12

14 ------ 13

مدارس ومناهج
أ .سيدهم
مح تط مد06 :

مدارس ومناهج
أ .سيدهم
مح تط مد06 :
ت.الجزائر الثقافي
أ .زارزي
مد06 :
مح

األحــــــــد
االثنــــــين

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .ركاب
مح تط مد06 :

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .حفحوف
مح تط مد06 :

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .حفحوف
مح تط مد06 :
ت.الجزائر الثقافي
أ .عيشون
مد06 :
مح

األربــــعاء
م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .عيبود
مح تط مد06 :

م.إلى الديمغرافيا
أ .عبدالعزيز
مح تط مد06 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .نجار
مح تط مد06 :

مدخل إلى علوم
التربية
أ .نويوة
مح تط مد06 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

15 ----- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

مدخل إلى علوم
التربية
أ .حاج صحراوي
مح تط مد06 :

م.إلى الديمغرافيا
أ .حصوص
مح تط مد06 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .طواوزة
مح تط مد06 :

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم اجتماعية

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 اجتماعية
اليـوم /التوقيت

9 ------ 8

المجموعة:
10 ------- 9

ج

11 - 10

األفواج05 . 04 . 03 . 02 . 01 :
12 - 11

13 --- 12

14 ------ 13

مدخل إلى علوم التربية مدخل إلى علوم التربية
أ .ريغي عقيلة
أ .ريغي عقيلة
مح تط مد01 :
مح تط مد01 :

السبــــت

م.إلى الديمغرافيا
أ .دودو
مح تط مد01 :

األحــــــــد

االثنــــــين

مجاالت العلوم االجتماعية
أ .صمايلي
مح تط مد01 :

م.إلى
الديمغرافيا
أ .دودو
مح تط مد01 :

مدارس ومناهج
أ .قيرواني
مح تط مد01 :

مدارس ومناهج
أ .قيرواني
مح تط مد01 :
م .إلى مجتمع
م .إلى مجتمع
المعلومات
المعلومات
أ .حموش
أ .حموش
مح تط مد 01 :مح تط مد01 :

األربــــعاء
م.إلى األرطوفونيا
أ .يوسفي
مح تط مد01 :

ت.الجزائر
الثقافي
أ .بوجليدة
مح مد01 :

مجاالت العلوم االجتماعية
أ .صمايلي
مح تط مد01 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

15 ----- 14

17 ----- 16 16 ----- 15

م.إلى األرطوفونيا
أ .يوسفي
مح تط مد01 :

ت.الجزائر
الثقافي
أ .بوجليدة
مح مد01 :

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم اجتماعية

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 اجتماعية
اليـوم /التوقيت

9 ------ 8

المجموعة:

ج

12 --- 11 11 -- 10 10 ------- 9

السبــــت

األفواج09 . 08 . 07 . 06 :
13 --- 12

14 ------ 13

مدارس ومناهج
أ .قيرواني
مح تط مد02 :

مدارس ومناهج
أ .قيرواني
مح تط مد02 :
ت.الجزائر الثقافي
أ .سليماني موسى
مح تط مد02 :

األحــــــــد

االثنــــــين

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .مناني
مح تط مد02 :

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .قروي
مح تط مد02 :

مجاالت العلوم
االجتماعية
أ .قروي
مح تط مد02 :
ت.الجزائر الثقافي
أ .سليماني موسى
مح تط مد02 :

األربــــعاء
م.إلى الديمغرافيا
أ .شنافي
مح تط مد02 :

مدخل إلى علوم
التربية
أ .ريغي عقيلة
مح تط مد02 :

مدخل إلى علوم
التربية
أ .ريغي عقيلة
مح تط مد02 :

م .إلى مجتمع
المعلومات
أ .مناني
مح تط مد02 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

15 ----- 14

16 ----- 15

17 ----- 16

م.إلى الديمغرافيا
أ .شنافي
مح تط مد02 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .يوسفي
مح تط مد02 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .يوسفي
مح تط مد02 :

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جذع مشترك علوم اجتماعية

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 اجتماعية
اليـوم /التوقيت

10 -- 9 9 --- 8

المجموعة:
11 -- 10

د
12 --- 11

األفواج09 .08 .07 .06 .05 .04 .03 .02 .01 :
13 --- 12

السبــــت
األحــــــــد

مدخل إلى علوم التربية مدخل إلى علوم التربية
أ .خلوة
أ .خلوة
مح تط مد03 :
مح تط مد03 :

م .إلى مجتمع المعلومات
أ .صام
مح تط مد03 :
مجاالت العلوم االجتماعية
أ .نويصر
مح تط مد03 :

الثـــــالثاء

الخميــــس

مدارس ومناهج
أ .بن هدية
مح تط مد03 :

مدارس ومناهج
أ .بن هدية
مح تط مد03 :

تاريخ الجزائر الثقافي
أ .زبيش
مد03 :
مح

االثنــــــين

األربــــعاء

15 -- 14 14 -- 13

16 ----- 15

17 ----- 16

م.إلى الديمغرافيا
أ .مقراني
مح تط مد03 :

م.إلى الديمغرافيا
أ .مقراني
مح تط مد03 :

م .إلى مجتمع المعلومات
أ .صام
مح تط مد03 :
مجاالت العلوم االجتماعية
أ .نويصر
مح تط مد03 :

تاريخ الجزائر الثقافي
أ .زبيش
مد03 :
مح
م.إلى األرطوفونيا
أ .جنون
مح تط مد03 :

م.إلى األرطوفونيا
أ .جنون
مح تط مد03 :

