
2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

مدخل إلى علم  
 النفس

 أ. جاب هللا

77تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:      مح   

الفلسفة م.إلى  
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 مدارس ومناهج  
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

77تط    ق:   
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

      
 االثنــــــين

 

 إعالم آلي 
 أ. خصراني

22تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بن نويوة

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

77تط    ق:   

  

 
 مدارس ومناهج

 أ. ريغي 

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. حصوص

77تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

كوسة نأ.   

77تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

مدخل إلى علم  
 االجتماع
 أ. لعالم

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

 أ. جاب هللا

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

      
 االثنــــــين

 
 إعالم آلي

 أ. خصراني

22تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بن نويوة

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
 أ. ريغي 

77تط    ق:   

 

م.إلى  
 األنثربولوجيا

كوسة نأ.   

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. حصوص

77تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2سطيفمين دباغين محمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 م.إلى الفلسفة 
 أ. فنقال

77تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

 أ. جاب هللا

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

والثقافةالفرد   
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

      
 االثنــــــين

 
 إحصاء

 أ. بن نويوة

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. حصوص

77تط    ق:   

 األنثربولوجيا
كوسة نأ.   

77تط    ق:   

   

 
 إعالم آلي

 أ. خصراني

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
عمارةأ.   

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. ريغي 

77تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 20    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 م.إلى الفلسفة   
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

77تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

لونيسأ.   

77تط    ق:   

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

      
 االثنــــــين

 
 الفرد والثقافة
 أ. حصوص

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

كوسة نأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

78تط    ق:   

   

 
 إعالم آلي
 أ. بلخير

22تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. ريغي 

78تط    ق:   

 إحصاء
 أ. دعيش

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 م.إلى الفلسفة   
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مد: مح     

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 مدارس ومناهج  
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

مدخل إلى علم 
 النفس

لونيسأ.   

77تط    ق:   

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

      
 االثنــــــين

 
م.إلى 

 األنثربولوجيا
كوسة نأ.   

72تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. فقراوي

72تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. عماري

72تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

72تط    ق:   

 إعالم آلي 
 أ. بلخير

22تط    ق:   

 

 إحصاء
 أ. دعيش

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. بوجليدة

72تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع
 أ. عيشون

72تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 20    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 م.إلى الفلسفة   
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا

كوسة نأ.   

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 مدارس ومناهج  
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

 إعالم آلي   
 أ. عالم هاني

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. واضح

77تط    ق:   

 
 االثنــــــين

 
 مدارس ومناهج

 أ. فقراوي

72تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. عماري

72تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.بلقرةأ  

72تط    ق:   

 إحصاء
 أ. ساري

72تط    ق:   

  

 
 الفرد والثقافة
 أ. يحياوي

72تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع
 أ. عيشون

72تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

لونيسأ.   

72تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 27    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 م.إلى الفلسفة   
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مد: مح     

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 مدارس ومناهج  
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

 لغة أجنبية   
 أ. واضح

77تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. عالم هاني

22تط    ق:   

 
 االثنــــــين

 
 م.إلى الفلسفة
 أ. عماري

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بلقرةأ  

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. فقراوي

78تط    ق:   

مدخل إلى علم   
 النفس

 أ. دايلي

78تط    ق:   

 م. إلى علم االجتماع
 أ. عيشون

78تط    ق:   

 إحصاء
 أ. دعيش

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
بوجليدةأ.   

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 21    
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 م.إلى الفلسفة   
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا

كوسة نأ.   

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 مدارس ومناهج  
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

 إعالم آلي 
 أ. بالغمة

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. واضح

77تط    ق:   

   
 االثنــــــين

 
م.إلى 

 األنثربولوجيا
.بلقرةأ  

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. سالمة

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
هاللأ.   

78تط    ق:   

إلى علم م.   
 االجتماع
 أ. زارزي

78تط    ق:   

 مدخل إلى علم النفس
 أ. دايلي

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. يحياوي

78تط    ق:   

 إحصاء
 أ. ساري

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 20    
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 م.إلى الفلسفة   
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مد: مح     

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 مدارس ومناهج  
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:      مح   

 إعالم آلي  
 أ. بالغمة

22تط    ق:   

   
 االثنــــــين

 
 مدارس ومناهج

سالمةأ.   

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
هاللأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. حصوص

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

 أ. دايلي

78تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع
 أ. زارزي

78تط    ق:   

 

 
 لغة أجنبية
 أ. واضح

78تط    ق:   

 إحصاء
 أ. ساري

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أبوطاعوش

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  أ                                                                    الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 م.إلى الفلسفة   
 أ. فنقال

12مد:      مح   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

12مد:       مح   

 
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:     مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطاني أ.  

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

وسطانيأ.   

12مح   مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:     مح  

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. كوسة ن

12مد:      مح  

إلى علم مدخل 
 االجتماع
 أ. لعالم

12مد:       مح  

 مدارس ومناهج  
ريغيأ.   

12مد:     مح   

 مدارس ومناهج
ريغيأ.   

12مد:      مح   

 
 

 
 

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى االقتصاد
....أ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
...أ.   

12مح      مد:   

 الفرد والثقافة
كيرورأ.   

12مد:     مح   

والثقافةالفرد   
كيرورأ.   

12مد:      مح   

 إعالم آلي
 أ. بالغمة

22تط    ق:   

     
 االثنــــــين

 
 م.إلى الفلسفة

هاللأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. سالمة

78تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع
 أ. زارزي

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

 أ. دايلي

78تط    ق:   

 

 
 إحصاء
 أ. ساري

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أبوطاعوش

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. يحياوي

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  ب                                                           الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ------- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    
 م.إلى الفلسفة

ماضيأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. براهمية

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

االقتصادم.إلى   
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مد: مح        

مدخل إلى علم   
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 إعالم آلي 
بلغولأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
عطويأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
سليمانيأ.   

78تط    ق:   

  

 
 مدارس ومناهج

  سيدهمأ. 

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
زبيشأ.   

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

شنافيأ.   

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  ب                                                           الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ------- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    
مدخل إلى علم 

 النفس
يوحاج صحراأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
ماضيأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم   
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 
 إعالم آلي

بلغولأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
عطويأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
سليمانيأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
سيدهمأ.   

77تط    ق:   

 

م.إلى  
 األنثربولوجيا

شنافيأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
زبيشأ.   

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  ب                                                           الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ------- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    
مدخل إلى علم 

 االجتماع
سمايليأ.   

87تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
ماضيأ.   

87تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

87تط    ق:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

االقتصادم.إلى   
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مد: مح        

مدخل إلى علم  
 االجتماع
 أ. سمايلي

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 
 إحصاء

عطويأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
زبيش        أ. 

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

شنافيأ.   

78تط    ق:   

   

 
 إعالم آلي

بلغولأ.   

28تط    ق:   

 لغة أجنبية
سليمانيأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
  سيدهمأ. 

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  ب                                                           الفوج: 20    
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

02مد: مح     

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مد:     مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
ماضيأ.   

87تط    ق:   

مدخل إلى علم  
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

سمايليأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

باللأ.   

78تط    ق:   

 
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 
 الفرد والثقافة

بن ذيبأ.   

72تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

شنافيأ.   

72تط    ق:   

 لغة أجنبية
...أ.   

72تط    ق:   

   

 
 إعالم آلي
 أ. بلخير

82تط    ق:   

 مدارس ومناهج
  سيدهمأ. 

78تط    ق:   

 إحصاء
عطويأ.   

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم   
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02 مح   مد:  

مدخل إلى علم 
 النفس

باللأ.   

78تط    ق:   

  
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 
م.إلى 

 األنثربولوجيا
شنافيأ.   

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج
قالتيأ.   

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
سعوديأ.   

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
...أ.   

77تط    ق:   

 إعالم آلي 
بلعقروزأ.   

22تط    ق:   

 

 إحصاء
عطويأ.   

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
بن ذيبأ.   

72تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

شبليأ.   

72تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم   
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 إعالم آلي   
بلعقروزأ.   

28تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلعمريأ.   

78تط    ق:   

 
 االثنــــــين

 
 مدارس ومناهج

قالتيأ.   

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
سعوديأ.   

77تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

. سليمانيأ  

77تط    ق:   

 إحصاء
بلةأ.   

77تط    ق:   

  

 
والثقافةالفرد   

بن ذيبأ.   

77تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

شبليأ.   

77تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

حموديأ.   

77تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

م. إلى علم 
 االجتماع
 أ. سمايلي

78تط    ق:   

مدخل إلى علم  
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 لغة أجنبية   
بلعمريأ.   

78تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. بلعقروز

22تط    ق:   

 
 االثنــــــين

 
 م.إلى الفلسفة
 أ. بورنان

77تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. سليماني

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. قالتي

77تط    ق:   

 مدخل إلى علم النفس  
 أ. حمودي

77تط    ق:   

 إحصاء 
 أ. بلة

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. مناني

77تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

إلى علم مدخل   
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 إعالم آلي 
بوعمامةأ.   

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
أوشنأ.   

78تط    ق:   

   
 االثنــــــين

 
م.إلى 

 األنثربولوجيا
. سليمانيأ  

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عامرأ.   

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروري أ. 

 كريمة

78تط    ق:   

 م. إلى علم االجتماع  
مهداويأ.   

77تط    ق:   

علم مدخل إلى 
 النفس

حموديأ.   

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
منانيأ.   

77تط    ق:   

 إحصاء
بلةأ.   

77تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم   
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

   
 األحــــــــد

 

والثقافةالفرد   
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

 إعالم آلي  
بوعمامةأ.   

22تط    ق:   

   
 االثنــــــين

 
 مدارس ومناهج

عامرأ.   

72تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
بورنانأ.   

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
منانيأ.   

72تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

حفيانأ.   

72تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

مهداويأ.   

72تط    ق:   

 

 
 لغة أجنبية

أوشنأ.   

78تط    ق:   

 إحصاء
بلةأ.   

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

. سليمانيأ  

78تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  
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 مدارس ومناهج   
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 مدارس ومناهج
سيدهمأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 م.إلى االقتصاد
عادل غزاليأ.   

02مح      مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

أومليليأ.   

02مح    مد:   

 السبــــت

م.إلى 
 األنثربولوجيا

....أ.   

02مح    مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

.....أ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
غزالي عادلأ.   

02مح      مد:   

علم مدخل إلى   
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

براهميةأ.   

02مح   مد:   

 إعالم آلي
بوعمامةأ.   

28تط    ق:   

  
 األحــــــــد

 

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
شبيطةأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

الفلسفةم.إلى   
بوعروريأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 
 م.إلى الفلسفة

بوعروري أ. 
 كريمة

72تط    ق:   

 لغة أجنبية
أوشنأ.   

72تط    ق:   

 مدارس ومناهج
عامرأ.   

72تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

مهداويأ.   

72تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

حفيانأ.   

72تط    ق:   

 

 
 إحصاء

بلةأ.   

72تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

. سليمانيأ  

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
منانيأ.   

72تط    ق:   

 الثـــــالثاء

 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           
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 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  ج                                                               الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ------- 22  22 ------ 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح     مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

 أ. غزالي محمد

78تط    ق:   

 مدخل إلى علم االجتماع 
غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

محمدغزالي أ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إعالم آلي 
سعوديأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
يباالعأ.   

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلغولأ.   

77تط    ق:   

يام. األنثربولوج  
 أ. غضاب

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
  قيروانيأ. 

77تط    ق:   

ةالفرد والثقاف  
صامأ.   

77تط    ق:   

 األربــــعاء 

 

 م.إلى الفلسفة      
بن سرايأ.   

77تط    ق:   

علم مدخل إلى 
 النفس

ذيابأ.   

77تط    ق:   

لخميــــسا   



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل  
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

 أ. غزالي محمد

87تط    ق:   

  
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إعالم آلي
سعوديأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
العايبأ.   

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلغولأ.   

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
قيروانيأ.   

77تط    ق:   

 م. األنثربولوجيا
 أ. غضاب

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

77تط    ق:   

 األربــــعاء

 

مدخل إلى علم       
 النفس

ذيابأ.   

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة 
بن سرايأ.   

77تط    ق:   

لخميــــسا  



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مد: مح        

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

مدخل إلى علم   
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء
العايبأ.   

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
       صام   أ. 

77تط    ق:   

 م. األنثربولوجيا   
 أ. غضاب

77تط    ق:   

 إعالم آلي
سعوديأ.   

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
بلغولأ.   

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

77تط    ق:   

 األربــــعاء

 

مدخل إلى علم       
 االجتماع

بايأ.   

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

77تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذيابأ.   

77تط    ق:   

لخميــــسا  



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            
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مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل  
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 لغة أجنبية  
قوتالأ.   

72تط    ق:   

 م. األنثربولوجيا
 أ. غضاب

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
 أ. صام

72تط    ق:   

 

 
 إعالم آلي

بدادرةأ.   

28تط    ق:   

 مدارس ومناهج
لوكيةأ.   

78تط    ق:   

 إحصاء
خلفاويأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 م.إلى الفلسفة     
 أ. بن سراي

78تط    ق:   

مدخل إلى علم  
 االجتماع

بايأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوقندورةأ.   

78تط    ق:   

لخميــــسا  



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مد: مح        

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

مدخل إلى علم   
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 م.إلى الفلسفة
 أ. كينان

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
حميدشأ.   

78تط    ق:   

ام. األنثربولوجي  
 أ. غضاب

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
قوتالأ.   

78تط    ق:   

 إعالم آلي 
بدادرةأ.   

22تط    ق:   

 

 إحصاء
خلفاويأ.   

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حبوسةأ.   

72تط    ق:   

 م. إلى علم االجتماع
بوزكريأ.   

72تط    ق:   

 األربــــعاء

 

النفسمدخل إلى علم          
ذيابأ.   

78تط    ق:   

لخميــــسا   



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            
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مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

مدخل إلى علم   
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مد: مح        

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مدارس ومناهج
حميدشأ.   

72تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
كينانأ.   

72تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

كوندةأ.   

72تط    ق:   

 إحصاء
خلفاويأ.   

72تط    ق:   

 لغة أجنبية 
 أ. قوتال

27تط    ق:   

 

 الفرد والثقافة
حبوسةأ.   

72تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

بوزكريأ.   

72تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوقندورةأ.   

72تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي       
بدادرةأ.   

22تط    ق:   

لخميــــسا   



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            
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مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مد: مح        

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

مدخل إلى علم   
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

م.إلى  
 األنثربولوجيا

كوندةأ.   

72تط    ق:   

 مدارس ومناهج
وازنأ.   

72تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. كينان

72تط    ق:   

 مدخل إلى علم النفس 
بوقندورةأ.   

78تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

كانونيأ.   

78تط    ق:   

 إحصاء
بوجرادةأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حبوسةأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية       
بن غالمأ.   

72تط    ق:   

 إعالم آلي
بدادرةأ.   

22تط    ق:   

لخميــــسا  



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222
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 السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  ج                                                               الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ------- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل  
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مدارس ومناهج 
وازنأ.   

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
شوقيأ.   

78تط    ق:   

يام.إلى األنثربولوج  
 أ. كوندة

78تط    ق:   

 م. إلى علم االجتماع 
كانونيأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

نابتيأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حبوسةأ.   

78تط    ق:   

 إحصاء
بوجرادةأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي     
قنيفيأ.   

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
بن غالمأ.   

72تط    ق:   

لخميــــسا    



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                    المجموعة:  ج                                                               الفوج: 20    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ------- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مد: مح        

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

مدخل إلى علم   
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

م. إلى علم 
 االجتماع

جالبيأ.   

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
شوقيأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
بن اعرابأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

نابتيأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. لوكية

78تط    ق:   

 

 
 لغة أجنبية

بن غالمأ.   

78تط    ق:   

 إحصاء
بوجرادةأ.   

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

كوندةأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي      
 أ. قنيفي

22تط    ق:   

لخميــــسا    
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مدخل إلى علم    
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

ذياب لبنىأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة 
صامأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

12مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
قيروانيأ.   

12مح    مد:   

 الفرد والثقافة
صامأ.   

12مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل  
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالي محمدأ.   

12مح    مد:   

   
 األحــــــــد

 

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح   مد:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بساحأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

12مح      مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 م.إلى الفلسفة
شوقيأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
بن غالمأ.   

78تط    ق:   

 إحصاء
 أ. بوجرادة

78تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

كانونيأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

نابتيأ.   

78تط    ق:   

 

 
م.إلى  

 األنثربولوجيا
كوندةأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
بن اعرابأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي      
 أ. قنيفي

22تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. خلفة

78تط    ق:   

لخميــــسا   
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
جديةبن أ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مح   مد:   

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة 
 أ. العايب

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

 أ. عزيز

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعرابة

78ق:     تط  

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إعالم آلي 
جعرانأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
بلهاملأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

78تط    ق:   

  

 
 مدارس ومناهج

بن هديةأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

حفجوفأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  د                                                                  األفواج: 22      

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ------ 20  22 ---- 21  22 ------- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مد: مح     

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

مدخل إلى علم  
 االجتماع
 أ. لعرابة

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. العايب

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

 أ. عزيز

78تط    ق:   

  
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إعالم آلي
جعرانأ.   

22تط    ق:   

 إحصاء
بلهاملأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عمارة

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج  
بن هديةأ.   

87تط    ق:   

 

م.إلى  
 األنثربولوجيا

حفحوفأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

لخميــــسا           
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
جديةبن أ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مح   مد:   

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 إحصاء
بلهاملأ.   

78تط    ق:   

 الفرد والثقافة
        حناشيأ. 

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

حفحوفأ.   

78تط    ق:   

   

 
 إعالم آلي

جعرانأ.   

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
عمارةأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
  بن هديةأ. 

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

مدخل إلى علم       
 االجتماع

عيبودأ.   

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

78تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزويقةأ.   

78تط    ق:   

لخميــــسا  
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

والثقافةالفرد   
حناشيأ.   

02مح   مد:   

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

علم مدخل إلى 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 الفرد والثقافة
 أ. حناشي

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا
 أ. حفحوف

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. شعراوي

78تط    ق:   

  

 
 إعالم آلي
 أ. كوسة

22تط    ق:   

 مدارس ومناهج 
 أ. بن هدية 

78ق: تط      

 إحصاء
 أ. بن عرعور

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 م.إلى الفلسفة      
العايبأ.   

72تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

عيبودأ.   

72تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوعونأ.   

72تط    ق:   

لخميــــسا  



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
جديةبن أ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مح   مد:   

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بابوريأ.   

72تط    ق:   

 مدارس ومناهج
حموشأ.   

72تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
عماريأ.   

72تط    ق:   

 لغة أجنبية
شعراويأ.   

72تط    ق:   

 إعالم آلي
 أ. كوسة

22تط    ق:   

 

 إحصاء 
بن عرعورأ.   

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حمانيأ.   

72تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

عيبودأ.   

72تط    ق:   

 األربــــعاء

 

مدخل إلى علم        
 النفس

بوزويقةأ.   

72تط    ق:   

لخميــــسا   



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  د                                                                  األفواج: 20      
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مد: مح     

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 مدارس ومناهج
حموشأ.   

78تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
عماريأ.   

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بابوريأ.   

78تط    ق:   

 إحصاء
عنترأ.   

78تط    ق:   

  

 
 الفرد والثقافة

حمانيأ.   

77تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

عيبودأ.   

77تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزويقةأ.   

77تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي       
كوسةأ.   

28تط    ق:   

 لغة أجنبية
شعراويأ.   

72تط    ق:   

لخميــــسا  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  د                                                                  األفواج: 27      
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
جديةبن أ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مح   مد:   

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 م.إلى الفلسفة
عماريأ.   

77تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

بابوريأ.   

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج
حميدشأ.   

77تط    ق:   

 مدخل إلى علم النفس  
بوعونأ.   

77تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

ركابأ.   

77تط    ق:   

 إحصاء
صالح عنترأ.   

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حمانيأ.   

77تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 لغة أجنبية       
عميرةأ.   

78تط   ق   

آليإعالم   
لعرابةأ.   

22تط    ق:   

لخميــــسا  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  د                                                                  األفواج: 21      
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مح   مد:   

النفسمدخل إلى علم     
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

م.إلى 
 األنثربولوجيا

خليفيأ.   

77تط    ق:   

 مدارس ومناهج
مطرونيأ.   

77تط    ق:   

 م.إلى الفلسفة
عقونيأ.   

77تط    ق:   

 م. إلى علم االجتماع  
ركابأ.   

77تط    ق:   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوعونأ.   

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حمانيأ.   

77تط    ق:   

 إحصاء
صالح عنترأ.   

77تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي     
بن اعرابأ.   

22تط    ق:   

 لغة أجنبية
عميرةأ.   

78تط    ق:   

لخميــــسا    

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
جديةبن أ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مح   مد:   

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 م.إلى الفلسفة 
عقونيأ.   

77تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حمانيأ.   

77تط    ق:   

 لغة أجنبية
 أ. عميرة

77تط    ق:   

مدخل إلى علم   
 النفس

 أ. بن عمارة

78تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع
 أ. ركاب

78تط    ق:   

م.إلى 
 األنثربولوجيا

خليفيأ.   

78تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي     
 أ. لعرابة

28تط    ق:   

 مدارس ومناهج
 أ. خلفة

87تط    ق:   

 إحصاء
عنترأ.   

87تط    ق:   

لخميــــسا   

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

 السنة األولى  علوم اجتماعية                                 المجموعة:  د                                                                  األفواج: 22      
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يام.إلى األنثربولوج     
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

يام.إلى األنثربولوج  
حفحوفأ.   

02مح     مد:   

 الفرد والثقافة 
حناشيأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 م.إلى االقتصاد
بن جديةأ.   

02مح      مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بن هديةأ.   

02مح    مد:   

 الفرد والثقافة
حناشيأ.   

02مد: مح     

 مدخل إلى علم النفس  
خلوةأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 النفس

خلوةأ.   

02مح   مد:   

 
 

 

 
 

 األحــــــــد
 

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مح    مد:   

 م.إلى الفلسفة
العايبأ.   

02مد:    مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح   مد:   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نويصرأ.   

02مح    مد:   

      
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 م.إلى الفلسفة
عقونيأ.   

78تط    ق:   

 لغة أجنبية
عميرةأ.   

78تط    ق:   

 مدارس ومناهج
مطرونيأ.   

78تط    ق:   

م. إلى علم 
 االجتماع

ركابأ.   

78تط    ق:   

 مدخل إلى علم النفس 
 أ. بن عمارة

27تط    ق:   

 

 إحصاء
صالح عنترأ.   

72تط    ق:   

ااألنثربولوجي م.  
خليفيأ.   

72تط    ق:   

 الفرد والثقافة
حمانيأ.   

72تط    ق:   

 األربــــعاء

 

 إعالم آلي      
 أ. لعرابة

28تط    ق:   

لخميــــسا    

 


