
2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة         

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     22فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية
 أ.بلعطار

84ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

84ق:   تط  

 مدارس ومناهج
بوسواليمأ.   

84ط  ق: ت  

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مد: مح      

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

الحضاراتتاريخ   
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. شمبازي

84ق:   تط  

إلى وسائل م.  
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. مشتة مريم

 تط  ق: 84

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

84ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

 إعالم  آلي  
 أ.منتر

22ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
أ. هندي           

84ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02مح    مد:   

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     22فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية
 أ.مداني

84ق:   تط  

 مدارس ومناهج
بوسواليمأ.   

84ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
 أ. زين العابدين 

84ق:   تط  

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22 مح    مد:  

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 م.إلى علم اآلثار
أ. هندي           

84ق:   تط  

إلى وسائل م.  
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

إلى وسائل م. 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح  مد:   

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

 تط  ق: 84

 البيبليوغرافيا
 أ. مشتة مريم

 تط  ق: 84

 
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مد:  مح    

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر  
 المعاصر
 أ. شمبازي

84ق:   تط  

 إعالم  آلي 
 أ.منتر

22ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02مد:    مح   

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     21فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 مدارس ومناهج

 أ. بلعيد

84ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.بلعطار

84ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
دعاس فارسأ.   

84ق:   تط  

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

84ق:   تط  

إلى وسائل م.  
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

إلى وسائل م. 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح  مد:   

 إعالم  آلي
بوشاوي لحسنأ.  

22ق:   تط  

  
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. شمبازي

84ق:   تط  

االبيبليوغرافي  
 أ. قدادرة أية

84ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
أ. هندي           

84ق:   تط  

  
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02مح    مد:   

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     20فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية 

 أ.مداني

84ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
ل بن صغير نواأ. 

84ط  ق: ت   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مد:  مح     

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

84ق:   تط  

إلى وسائل م.  
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

إلى وسائل م. 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. شمبازي

 تط  ق: 84

 مدارس ومناهج
 أ.شاللي نبيلة

 تط  ق: 84

 
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مد:    مح  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 تط  ق: 84

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

84ق:   تط  

 إعالم  آلي 
منانيأ.  

28ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02مح    مد:   

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     21فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 تاريخ الحضارات

دعاسأ.   

88ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
      بن صغيرأ. 

88ق:   تط       

 لغة أجنبية
 أ.بلعطار

88ق:   تط  

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22مد:   مح    

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

ياالبيبليوغراف  
 أ. 

88ق:   تط  

وسائل  إلىم.  
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

 مح  مد: 22

 مدارس ومناهج
 أ.شاللي صونيا

 تط  ق: 84

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. شمبازي

84ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22 مح   مد:  

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

84ق:   تط  

 إعالم  آلي
 أ.منتر

22ق:   تط  

   
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02مح    مد:   

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     20فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
تاريخ الجزائر 

 المعاصر
 أ. بن زافور

82ق:   تط  

ياالبيبليوغراف  
سالمي فرحاتأ.   

82ق:   تط  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.قرعيش

82ق:   تط  

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

إلى وسائل م.   
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

إلى وسائل م. 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
             بوهدةأ. 

88ق:   تط   

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

88ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

 إعالم  آلي 
منانيأ.  

28ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.بن ناصر

84ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
دعاسأ.   

84ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02مح    مد:   

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     27فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
االبيبليوغرافي  

سالمي فرحاتأ.   

82ق:   تط  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.قرعيش

82ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. بن زافور

82ق:   تط  

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

إلى وسائل م.   
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

إلى وسائل م. 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح  مد:   

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

82ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
             بوهدةأ. 

82ق:   تط   

 
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

 تاريخ الحضارات 
الصيد رانيةأ.   

84ق:   تط  

 إعالم  آلي
منانيأ.  

28ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.بن ناصر

84ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02مح    مد:   

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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

     21فوج: ال                                                                       أالمجموعة:                                   علوم إنسانيةالسنة األولى  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ---- 22  22 ---- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
م. إلى وسائل 

 اإلعالم
 أ.قرعيش

82ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. بن زافور

82ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.مداني

82ق:   تط  

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
يعقوب عزوزأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
زين العابدينأ.   

22مد:    مح   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

22مح    مد:   

 السبــــت

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مح     مد:   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:    مح  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

22مح    مد:   

 م.إلى علم اآلثار
           بوهدةأ. 

82ق:   تط  

إلى وسائل م.  
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح    مد:   

إلى وسائل م. 
 اإلعالم

 أ.عظيمي

22مح  مد:   

االبيبليوغرافي  
حمداويأ.   

82ق:   تط  

 إعالم  آلي
بوشاويأ.  

22ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 أ. شمبازي

22مد: مح     

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
عاللوشأ.   

22مح    مد:   

 
 

 

 تاريخ الحضارات
الصيدأ.   

88ق:   تط  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

88ق:   تط  

   
 االثنــــــين

 

 مجتمع المعلومات   
  دهار فريدةأ. 

02مح    مد:   

مجتمع 
 المعلومات

دهار فريدةأ.   

02 مح    مد:  

 الثـــــالثاء    

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 22  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية
 أ.قزاطي

84ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
 أ. حاجي عيسى

 تط  ق: 84

 مدارس ومناهج
 أ.قادري حدة

 تط  ق: 84

رتاريخ الجزائر المعاص  
لهاللي يسعدأ.   

22مح    مد:   

عاتاريخ الجزائر الم  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. لهاللي

82ق:   تط  

 البيبليوغرافيا 
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 مح    مد: 22

م. إلى وسائل 
 اإلعالم
 أ.بلوطي

 تط  ق: 82

 البيبليوغرافيا
 أ. قدادرة أية

 تط  ق: 82

 
 األحــــــــد

 

 الفلسفة
ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 إعالم  آلي   
بشير شريفأ.  

82ق:   تط  

 علم اآلثار
   عزوني خليلأ. 

84ق:   تط    

 
 االثنــــــين

 
مجتمع 

 المعلومات
جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
جحنيط رضوانأ.   

22مح    مد:   

 الثـــــالثاء       

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 22  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية
 أ.بن ناصر

23ق:   تط  

 مدارس ومناهج
 أ. أم الرتم

23ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
حاجي عيسىأ.   

23ق:   تط  

رتاريخ الجزائر المعاص  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

عاتاريخ الجزائر الم  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مح   مد:   

آلي  إعالم  
بوشاويأ.  

22ق:   تط  

 البيبليوغرافيا 
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 مح    مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. قدادرة أية

 تط  ق: 84

م. إلى وسائل 
 اإلعالم
 أ.بلوطي

84ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

 الفلسفة
ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

تاريخ الجزائر   
 المعاصر
 أ. لهاللي

82ق:   تط  

 علم اآلثار
         عزونيأ. 

82ق:   تط        

  
 االثنــــــين

 

مجتمع 
 المعلومات

جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
جحنيط رضوانأ.   

22مح    مد:   

 الثـــــالثاء       

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 21  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 مدارس ومناهج

 أ. قرة

24ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.قزاطي

 تط  ق: 24

 تاريخ الحضارات
 أ. بن لحنش 

 تط  ق: 24

رتاريخ الجزائر المعاص  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

عاتاريخ الجزائر الم  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
 أ. . قدادرة أية 

 تط  ق: 84

 البيبليوغرافيا 
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ.عاللوش

 مح    مد: 22

 إعالم  آلي
بولنوارأ.  

22ق:   تط  

  
 األحــــــــد

 
 الفلسفة

ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

ر تاريخ الجزائ 
 المعاصر
 أ. لهاللي

82ق:   تط  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم
 أ.بلوطي

82ق:   تط  

 علم اآلثار
          براشدأ. 

82ق:   تط   

  
 االثنــــــين

 

مجتمع 
 المعلومات

جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
جحنيط رضوانأ.   

22مح    مد:   

 الثـــــالثاء       

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 20  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية 

 أ.بن ناصر

24ق:   تط  

 علم اآلثار
أ. بوترعة           

24ق:   تط   

رتاريخ الجزائر المعاص  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

عاتاريخ الجزائر الم  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

الحضاراتتاريخ    
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

23ق:   تط  

 البيبليوغرافيا 
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 مح    مد: 22

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. لهاللي

23ق:   تط  

 مدارس ومناهج
دهارأ.   

23ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

 الفلسفة
ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مد:   مح    

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 م. إلى وسائل 
 اإلعالم
 أ.بلوطي

82ق:   تط  

ياالبيبليوغراف  
حدادأ.   

82ق:   تط  

   
 االثنــــــين

 

مجتمع 
 المعلومات

جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
جحنيط رضوانأ.   

22مح    مد:   

 إعالم  آلي     
بولنوارأ.  

22ق:   تط  

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 21  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 تاريخ الحضارات

زين العابدينأ.   

24ق:   تط  

اآلثارعلم   
أ. بوترعة         

24ق:   تط     

 لغة أجنبية
 أ.قزاطي

24ق:   تط  

رتاريخ الجزائر المعاص  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

عاتاريخ الجزائر الم  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 م. إلى وسائل اإلعالم
 أ.بلوطي

24ق:   تط  

 البيبليوغرافيا 
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 مح    مد: 22

 مدارس ومناهج
دهارأ.   

24ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. لهاللي

24ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

 الفلسفة
ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 إعالم  آلي
 أ.مناني

22ق:   تط  

افياالبيبليوغر  
حدادأ.   

84ق:   تط  

    
 االثنــــــين

 

مجتمع 
 المعلومات

جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
جحنيط رضوانأ.   

22مح    مد:   

 الثـــــالثاء       

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 20  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
تاريخ الجزائر 

 المعاصر
 أ. لهاللي

24ق:   تط  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.بوعروري

24ق:   تط  

االبيبليوغرافي  
 أ. شاقور

24ق:   تط  

رتاريخ الجزائر المعاص  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

عاالجزائر المتاريخ   
لهالليأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مد:   مح   

 إعالم  آلي
بولنوارأ.  

22ق:   تط  

 البيبليوغرافيا 
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 مح    مد: 22

 م.إلى علم اآلثار
أ. بوترعة         

24ق:   تط     

 مدارس ومناهج
طويل عمادأ.   

24ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 
 الفلسفة

ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 لغة أجنبية   
 أ.قزاطي

88ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
شوافة فهيمةأ.   

88ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 
مجتمع 

 المعلومات
جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
رضوانجحنيط أ.   

22مح    مد:   

 الثـــــالثاء       

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 27  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
م. إلى وسائل 

 اإلعالم
 أ.بوعروري

28ق:   تط  

ياالبيبليوغراف  
 أ. شاقور

28ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. لهاللي

28ق:   تط  

رتاريخ الجزائر المعاص  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

عاتاريخ الجزائر الم  
لهالليأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 البيبليوغرافيا  
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 مح    مد: 22

 مدارس ومناهج
عماد طويلأ.   

24ق:   تط  

 علم اآلثار
أ. بوترعة         

24ق:   تط     

 
 األحــــــــد

 
 الفلسفة

ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

 إعالم  آلي
منترأ.  

22ق:   تط  

الحضاراتتاريخ    
شوافة فهيمةأ.   

84ق:   تط  

 لغة أجنبية 
 أ.قزاطي

82ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 
مجتمع 

 المعلومات
جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
جحنيط رضوانأ.   

22مح    مد:   

 الثـــــالثاء       

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2سطيفمين دباغين محمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                المجموعة:  ب                                                                          الفوج: 21  

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
ياالبيبليوغراف  
 أ. شاقور

22ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. لهاللي

22ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.بن ناصر

22ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

لهالليأ.   

22مح    مد:   

الجزائر المعاتاريخ   
لهالليأ.   

22مح    مد:   

 تاريخ الحضارات 
شهرةأ.   

22مح   مد:   

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد:   مح  

 مدارس ومناهج
أم الرتمأ.   

22مد: مح   

 السبــــت

علم اآلثار   
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

22مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
شهرةأ.   

22مد:   مح   

 البيبليوغرافيا  
 أ. عاللوش

 مح  مد: 22

 البيبليوغرافيا
 أ. عاللوش

 مح    مد: 22

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.مروشي

24ق:   تط  

 إعالم  آلي
بولنوارأ.  

22ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

 الفلسفة
ضامنأ.   

22مح    مد:   

 الفلسفة
ضامنأ.     

22مح    مد:   

ئل اإلعالم.إلى وسا  
بلوطيأ.  

22مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

بلوطيأ.  

22مح    مد:   

تاريخ  
 الحضارات

شوافة فهيمةأ.   

23ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
         بلقيدومأ. 

23ق:   تط   

 مدارس ومناهج 
طويلأ.   

82ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

مجتمع 
 المعلومات

جحنيط أ.   

22مح  مد:   

 مجتمع المعلومات
جحنيط رضوانأ.   

22مح    مد:   

 الثـــــالثاء       

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية
 أ.قندوز

22ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

عزوز فوادأ.   

22ق:   تط  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

22ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

وسائل  م.إلى
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

ياالبيبليوغراف  
 أ. بن دريدي

24ق:   تط  

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
 أ. بوشامة

28ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
أ. براشد             

28ق:   تط      

 
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مح    مد:   

المعلوماتمجتمع   
مروشيأ.   

12مح    مد:   

 إعالم  آلي 
فأ.بشير الشري  

24ق:   تط  

 مدارس ومناهج  
 أ. خالف

82ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
 أ. صابري خ

 مح    مد: 20

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية
 أ.بوصوم

 تط  ق: 22

م. إلى وسائل 
 اإلعالم
 أ. تبري

 تط  ق: 22

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

عزوزأ.   

22ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
 أ. خالف

24ق:   تط  

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى علم اآلثار
أ. براشد          

22ق:   تط         

 تاريخ الحضارات
 أ. بوشامة

22ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
مروشيأ.   

12مح    مد:   

 إعالم  آلي
 أ.بشير الشريف

28ق:   تط  

 البيبليوغرافيا 
 أ. بن دريدي

24ق:   تط  

   
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
 أ. . صابري خ

 مح    مد: 20

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



 2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
م. إلى وسائل 

 اإلعالم
تبريأ.  

24ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.قندوز

24ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

خباشة سارةأ.   

24ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

 م.إلى علم اآلثار
أ. براشد          

24ق:   تط         

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

 إعالم  آلي
بوقنيعةأ.  

22ق:   تط  

  
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مد:     مح  

 مجتمع المعلومات
مروشيأ.   

12مح    مد:   

ياالبيبليوغراف   
 أ. بن دريدي

24ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

24ق:   تط  

 مدارس ومناهج
 أ. خالف

24ق:   تط  

  
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
 أ. . صابري خ

 مح    مد: 20

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 20    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 لغة أجنبية 

 أ.بوصوم

 تط  ق: 23

 مدارس ومناهج
غوالمأ.   

23ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

28ق:   تط  

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

ياالبيبليوغراف  
 أ. بن دريدي

22ق:   تط  

وسائل  م. إلى
 اإلعالم

 أ.سعداوي

22ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
مروشيأ.   

12مح    مد:   

تاريخ  
 الحضارات

نزين العابديأ.   

24ق:   تط  

إلى علم اآلثارم.  
أ. براشد               

24ق:   تط    

 .  
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
أ. . صابري 

 خميسي

 مح    مد: 20

 إعالم  آلي
 أ.بولنوار

22ق:   تط  

 الثـــــالثاء

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
تاريخ الجزائر 

 المعاصر
عزوزأ.   

24ق:   تط  

 مدارس ومناهج
غوالمأ.   

24ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.قندوز

24ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
 أ. بوشامة

 مح    مد: 21

 تاريخ الحضارات
 أ. بن لحنش 

 تط  ق: 22

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ.سعداوي

22ق:   تط  

 البيبليوغرافيا
 أ. بن دريدي

22ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
مروشيأ.   

12مح    مد:   

رم.إلى علم اآلثا   
أ. براشد        

24ق:   تط    

 إعالم  آلي
 أ.بشير الشريف

 تط  ق: 22

   
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
 أ. . صابري خ

 مح    مد: 20

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 20    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0 التوقيت اليـوم/   
ياالبيبليوغراف  

عزوق ع مأ.   

24ق:   تط  

 تاريخ الحضارات
دعاس فارسأ.   

24ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
أ. دبش            

24ق:   تط     

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

وسائل  م.إلى
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

 إعالم  آلي
بن دمغأ.  

28ق:   تط  

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج
 أ. باي

24ق:   تط  

  
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
مروشيأ.   

12مد: مح      

م. إلى وسائل  
 اإلعالم

فرحاتيأ.   

84ق:   تط  

 لغة أجنبية 
 أ.قندوز

84ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن دريسأ.   

84ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
 أ. . صابري خ

 مح    مد: 20

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 27    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 تاريخ الحضارات

سبوعيأ.   

24ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
أ. دبش              

24ق:   تط     

ياالبيبليوغراف  
عزوق         أ. 

 عبد المؤمن

24ق:   تط  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الجزائر  
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

 مدارس ومناهج 
 أ. باي

23ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
مروشيأ.   

12مح    مد:   

 إعالم  آلي 
منترأ.  

82ق:   تط  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. قبايلي

24ق:   تط  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

خلفةأ.   

24ق:   تط  

 لغة أجنبية
 أ.قندوز

24ق:   تط  

 
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
 أ. . صابري خ

 مح    مد: 20

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                 المجموعة:  ج                                                                           الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 ----- 22  22 ----- 22  0 ------- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 م.إلى علم اآلثار

أ. دبش           

44ق:   تط       

 البيبليوغرافيا
 أ. عزوق

 تط  ق: 44

 لغة أجنبية
 أ.بوصوم

 تط  ق: 44

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

12مح   مد:   

علم اآلثار م.إلى  
براشدأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات 
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري .أ  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

تبري أ.  

12مح   مد:   

 السبــــت

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مد:    مح  

 مدارس ومناهج
خالفأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الجزائر  
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

قبايليأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الحضارات
زين العابدينأ.   

24ق:   تط  

 إعالم  آلي
بوقنيعةأ.  

28ق:   تط  

 
 األحــــــــد

 

االبيبليوغرافي  
بن دريديأ.   

12مح   مد:   

 البيبليوغرافيا
دريديبن أ.   

12مح   مد:   

 مجتمع المعلومات
      مروشيأ. 

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
مروشيأ.   

12مح    مد:   

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر
 أ. قبايلي

22ق:   تط  

 م. إلى وسائل اإلعالم
 أ. خلفة

22ق:   تط  

 مدارس ومناهج
طويل عمادأ.   

22ق:   تط  

  
 االثنــــــين

 

 الفلسفة      
 أ. . صابري خميسي

 مح    مد: 20

 الفلسفة
 أ. . صابري خ

 مح    مد: 20

 الثـــــالثاء 

 األربــــعاء         

لخميــــسا           

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
اآلثارعلم   

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
بن صغير      أ. 

84ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات 
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات
 أ. سبوعي

 تط  ق: 84

 البيبليوغرافيا
 أ. مشتة مريم

 تط  ق: 84

 السبــــت 

 إعالم  آلي
بشير شريفأ.  

22ط  ق: ت  

 لغة أجنبية
 أ.مشيش

84ط  ق: ت  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتمأ.   

84ط  ق: ت  

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

 مدارس ومناهج 
حمداويأ.   

84ط  ق: ت  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 الفلسفة    
بن ماضيأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 الفلسفة   
بن ماضيأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

رتاريخ الجزائر المعاص   
 أ. بن حمودة

84ط  ق: ت  

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

لخميــــسا   

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 22    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 علم اآلثار

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات
 أ. سبوعي

84ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات 
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

ياالبيبليوغراف  
شاقورأ.   

84ط  ق: ت  

 م.إلى علم اآلثار
براشد        أ. 

84ط  ق: ت  

 السبــــت 

 مدارس ومناهج
 أ. قادري

 تط  ق: 84

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ. أم الرتم

 تط  ق: 84

 لغة أجنبية
 أ.مشيش

84ط  ق: ت  

وسائل اإلعالم م.إلى  
أم الرتم أ.  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر  
 المعاصر

 أ. بن حمودة

22ط  ق: ت  

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 الفلسفة    
ماضيبن أ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 الفلسفة   
ماضي بنأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

 مدارس ومناهج  
 أ. صابر 

 مح  مد: 21

 إعالم  آلي
سلطاني سميرأ.   

 تط  ق: 28

لخميــــسا  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 علم اآلثار

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

ياالبيبليوغراف  
حمداويأ.   

84ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات 
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 م.إلى علم اآلثار
              براشد   أ. 

84ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات
بوشامةأ.   

84ق:   طت  

 السبــــت 

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ. أم الرتم

 تط  ق: 84

 مدارس ومناهج
 أ. قادري

 تط  ق: 84

 إعالم  آلي
 أ.بوقنيعة

22ط  ق: ت  

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مد: مح    

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية  
 أ.بوصوم

84ط  ق: ت  

 الفلسفة 
بن ماضيأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 الفلسفة   
بن ماضيأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

رتاريخ الجزائر المعاص   
ابن دريس زكرياءأ.   

84ط  ق: ت  

 مدارس ومناهج
        صابرأ. 

12: مدمح    

لخميــــسا   

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 20    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 علم اآلثار

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مح  مد:   

الحضارات تاريخ  
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات  
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 لغة أجنبية 
 أ.مهداوي

 تط  ق: 84

 تاريخ الحضارات
 أ. سبوعي

84ط  ق: ت  

 السبــــت

م. إلى وسائل   
 اإلعالم

راجعيأ.   

84ط  ق: ت  

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

 م.إلى علم اآلثار 
بوهدة امال         أ. 

84ط  ق: ت      

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 إعالم  آلي   
بن دمغأ.  

22ق:   تط  

 الفلسفة
بن ماضيأ.   

12مح    مد:   

المعلوماتمجتمع   
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

بن دريسأ.   

84ق: ط  ت  

 الفلسفة
بن ماضيأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

 البيبليوغرافيا 
شاشةأ.   

48ط  ق: ت  

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

 مدارس ومناهج
صابرأ.  

84ط  ق: ت  

لخميــــسا  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 علم اآلثار

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات  
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات
 أ. بن حدخوم

84ط  ق: ت  

 السبــــت  

أجنبية لغة  
 أ.مشيش

88ط  ق: ت  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

راجعيأ.   

88ط  ق: ت  

 مدارس ومناهج
أ. قادري        

 تط  ق: 88

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

 أ. أم الرتم

 مح    مد: 21

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 إعالم  آلي  
 أ.بوقنيعة

22ط  ق: ت  

 م.إلى علم اآلثار
         بلقيدومأ. 

84ط  ق: ت    

 الفلسفة
بن ماضيأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 تاريخ الجزائر 
 المعاصر

 بن دريس   أ. 

84ط  ق: ت     

ياالبيبليوغراف  
عزوقأ.   

84ط  ق: ت  

 الفلسفة
بن ماضيأ.   

02مح    مد:   

ومناهج مدارس  
صابر أ.   

12: مدمح    

 مدارس ومناهج  
صابر أ.   

12: مدمح    

لخميــــسا   

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 20    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 علم اآلثار

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مد: مح    

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات  
 أ. سبوعي

 مح   مد: 21

 لغة أجنبية
 أ.مهداوي

 تط  ق: 88

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

مراحأ.   

88ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات
 أ. بن حدخوم

88ط  ق: ت  

 السبــــت

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

راجعيأ.   

84ط  ق: ت  

 إعالم  آلي
شريف بشيرأ.  

22ط  ق: ت  

م.إلى وسائل  
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى علم اآلثار  
        براشدأ. 

84ق: ط  ت  

 مدارس ومناهج
 أ. صابر

84ط  ق: ت  

 الفلسفة
بن ماضيأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 الفلسفة   
بن ماضيأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

 البيبليوغرافيا 
 أ. شاقور

84ط  ق: ت  

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

لخميــــسا   

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 27    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 علم اآلثار

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 تاريخ الحضارات
ومحأ. بن ح  

84ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات 
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

مراحأ.   

82ط  ق: ت  

م. إلى وسائل 
 اإلعالم

   أ. زيدان
82ط  ق: ت  

 السبــــت 

م.إلى وسائل    
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 لغة أجنبية
 أ.بوصوم

84ط  ق: ت  

رم.إلى علم اآلثا  
       بلقيدومأ. 

84ط  ق: ت      

 مدارس ومناهج
 أ. صابر

84ط  ق: ت  

 الفلسفة 
بن ماضيأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

ياالبيبليوغراف    
شاشةأ.   

84ط  ق: ت  

 الفلسفة
بن ماضيأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

 إعالم  آلي 
 أ.سلطاني

 تط  ق: 28

 مدارس ومناهج
صابرأ.   

12: مدمح    

لخميــــسا   

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 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 إنسانية                                            المجموعة:  د                                                                  الفوج: 21    

02 ----- 72  21 ----- 20  20 ----- 21  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 --- 22  0 ----- 22  1 ------ 0  اليـوم/ التوقيت 
 علم اآلثار

بلقيدومأ.   

12مح   مد:   

 علم اآلثار
بلقيدومأ.   

12مح  مد:   

 تاريخ الحضارات
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

عزوزأ.   

88ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات 
سبوعيأ.   

12مح   مد:   

 م. إلى وسائل اإلعالم
فرحاتي سميةأ.   

82ط  ق: ت  

 تاريخ الحضارات
ومحأ. بن حد  

82ط  ق: ت  

 السبــــت 

م.إلى وسائل    
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح    مد:   

م.إلى وسائل 
 اإلعالم

أم الرتم أ.  

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر   
 المعاصر

   بن حمودةأ. 

12مح  مد:   

تاريخ الجزائر 
 المعاصر

بن حمودةأ.   

12مد:   مح  

 
 األحــــــــد

 

 م.إلى علم اآلثار
         بلقيدومأ. 

84ط  ق: ت     

 لغة أجنبية
 أ.بوصوم

84ط  ق: ت  

 إعالم  آلي
بن دمغأ.  

22ط  ق: ت  

 الفلسفة 
بن ماضيأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

 مجتمع المعلومات
عقوني اسياأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

12مح    مد:   

 
 االثنــــــين

 

 الثـــــالثاء         

 األربــــعاء         

 الفلسفة   
بن ماضيأ.   

02مح    مد:   

 مدارس ومناهج
صابر أ.   

12: مدمح    

 مدارس ومناهج 
صابرأ.   

88ط  ق: ت  

 مدارس ومناهج
        صابرأ. 

12: مدمح    

االبيبليوغرافي  
شاشةأ.   

48ط  ق: ت  

لخميــــسا  

 

 


