
2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول: الفوجأ:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

كابلي. أ
05:مدمح

لغة أجنبیة
قزاطي. أ

16: تط         ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
31: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ

33: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
بوترعة. أ

33: تط          ق
االثنـــــــین

مذاھب فلسفیة كبرى
یعقوب. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
عاشوري. أ

34: تط         ق

مدارس ومناھج
قرشوش. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء
یر أنظمة المعتنظیم وتسی

عاللوش. أ
04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ
04:مدمح

األربـــــعاء

تاریخ الحضارات
بوشامة. أ

34: تط          ق

إلى مجتمع المعلوما.م
مجدوب. أ

08:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة المع
مجدوب. أ

34: تط          ق

إعالم آلي
منتر. أ

21: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثانــــــي    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

كابلي. أ
05:مدمح

تاریخ الحضارات
كابلي. أ

33: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
32: تط         ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
یدع. أ

32: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

29: تط          ق
االثنـــــــین

مذاھب فلسفیة كبرى
یعقوب. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
قرشوش. أ
03:مدمح

مدارس ومناھج
عاشوري. أ

34: تط         ق
الثــــــالثاء

تنظیم وتسییر أنظمة المع
بلیاسین. أ

33: تط          ق

یر أنظمة المعتنظیم وتسی
عاللوش. أ
04:مدمح

لغة أجنبیة
مساحلي. أ

31: تط         ق

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

04:مدمح
األربـــــعاء

إلى مجتمع المعلوما.م
مجدوب. أ

08:مدمح

إعالم آلي
منتر. أ

21: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثالــــــث    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

كابلي. أ
05:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة المع
بلیاسین. أ

34: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
34: تط         ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
عید. أ

34: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
مھداوي.أ

34: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

04:مدمح

مدارس ومناھج
غالم. أ

29: تط         ق
االثنـــــــین

مذاھب فلسفیة كبرى
یعقوب. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
قرشوش. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

أجنبیةلغة
مساحلي. أ

30: تط         ق

یر أنظمة المعتنظیم وتسی
عاللوش. أ
04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

04:مدمح
األربـــــعاء

إعالم آلي
نعیجة. أ

21: قتط

إلى مجتمع المعلوما.م
مجدوب. أ

08:مدمح

تاریخ الحضارات
بوشامة. أ

34: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

رابــــــع    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

كابلي. أ
05:مدمح

تاریخ الحضارات
كابلي. أ

32: تط          ق

مدارس ومناھج
عزوق. أ

35: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
زعبار. أ

33: تط          ق

تاریخ الجزائر
المعاصر

شمبازي. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

04:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
شمبازي. أ

31: تط         ق

تنظیم وتسییر أنظمة المع
عاللوش. أ

31: تط          ق االثنـــــــین

مذاھب فلسفیة كبرى
یعقوب. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
قرشوش. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
بلعطار. أ

29: تط         ق

یر أنظمة المعتنظیم وتسی
عاللوش. أ
04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

34: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

04:مدمح
األربـــــعاء

إلى مجتمع المعلوما.م
مجدوب. أ

08:مدمح

إعالم آلي
منتر. أ

22: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ســــــماخال: الفوجأ:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

كابلي. أ
05:مدمح

إلى علم اآلثار.م
زعبار. أ

32: تط          ق

مدارس ومناھج
عزوق. أ

34: تط         ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

تنظیم وتسییر أنظمة المع
عاللوش. أ

35: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

04:مدمح

تاریخ الحضارات
كابلي. أ

30: تط          ق

تاریخ الجزائر المعا
شمبازي. أ

30: تط         ق
االثنـــــــین

فلسفیة كبرىمذاھب 
یعقوب. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
قرشوش. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

34: تط          ق

یر أنظمة المعتنظیم وتسی
عاللوش. أ
04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

04:مدمح
األربـــــعاء

لغة أجنبیة
بوزورین. أ

19: تط         ق

إلى مجتمع المعلوما.م
مجدوب. أ

08:مدمح

إعالم آلي
مناني. أ

22: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سادس    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

كابلي. أ
05:مدمح

إلى علم اآلثار.م
وترعةب. أ

33: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
تبري.أ

31: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

04:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
كراغل. أ

32: تط         ق

مدارس ومناھج
غالم. أ

32: تط         ق
االثنـــــــین

تنظیم وتسییر أنظمة المع
شاقور. أ

27: تط          ق

لغة أجنبیة
حنیش. أ

27: تط         ق

مذاھب فلسفیة كبرى
یعقوب. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
قرشوش. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء
یر أنظمة المعتنظیم وتسی

عاللوش. أ
04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

04:مدمح
األربـــــعاء

إلى مجتمع المعلوما.م
مجدوب. أ

08:مدمح

إعالم آلي
منتر. أ

21: قتط

تاریخ الحضارات
بوشامة. أ

34: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سابــــــــع    ال: الفوجأ:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

كابلي. أ
05:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
تبري.أ

34: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

شمبازي. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

04:مدمح

إعالم آلي
مناني. أ

22: قتط

إلى علم اآلثار.م
بوترعة. أ

34: تط          ق

تاریخ الجزائر المعا
كراغل. أ

34: تط         ق
االثنـــــــین

لغة أجنبیة
لعناني. أ

28: تط         ق

كبرىمذاھب فلسفیة
یعقوب. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
قرشوش. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء
یر أنظمة المعتنظیم وتسی

عاللوش. أ
04:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة المع
عالولوش. أ

33: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
عظیمي.أ

04:مدمح

مدارس ومناھج
سعودي. أ

34: تط         ق
األربـــــعاء

إلى مجتمع المعلوما.م
مجدوب. أ
08:مدمح

تاریخ الحضارات
بوشامة. أ

33: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول    : الفوجب:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الحضارات

دعاس. أ
31: تط          ق

إلى مجتمع المعلوما.م
بلوطي. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

30: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

لھالي اسعد. أ
03:مدمح

األحــــــــــد

مذاھب فلسفیة كبرى
قرقي. أ

03:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
حمودي. أ

34: تط          ق االثنـــــــین

تاریخ الجزائر المعا
قبایلي. أ

34: تط         ق

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

03:مدمح

إعالم آلي
مسكین. أ

22: قتط

تاریخ الحضارات
دعاس. أ
04:مدمح

الثــــــالثاء

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
توامة. أ

33: تط          ق

مدارس ومناھج
شاقور. أ

33: تط         ق
األربـــــعاء

معتنظیم وتسییر أنظمة
حمودي. أ
02:مدمح

لغة أجنبیة
بوزورین. أ

20: تط         ق

ومناھجمدارس
مشطوب. أ
05:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثانــــــي    : الفوجب:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تنظیم وتسییر أنظمة مع

بلیاسین. أ
34: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

لھالي اسعد. أ
04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

33: تط          ق

إلى مجتمع المعلوما.م
بلوطي. أ

03:مدمح
األحــــــــــد

مذاھب فلسفیة كبرى
قرقي. أ

03:مدمح

لغة أجنبیة
ضیاف. أ

20: تط         ق

تاریخ الجزائر المعا
....... أ

27: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
زعبار. أ

27: تط          ق
االثنـــــــین

تاریخ الحضارات
عزوز. أ

33: تط          ق

مدارس ومناھج
خرموش. أ

33: تط         ق

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

03:مدمح

تاریخ الحضارات
دعاس. أ

04:مدمح
الثــــــالثاء

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

04:مدمح

إعالم آلي
نعیجة. أ

21: قتط
األربـــــعاء

معتنظیم وتسییر أنظمة
حمودي. أ
02:مدمح

مدارس ومناھج
مشطوب. أ
05:دممح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثالــــــث    : الفوجب:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى وسائل اإلعالم.م

دھار.أ
30: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

لھالي اسعد. أ
04:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
لھاللي. أ

29: تط         ق

إلى مجتمع المعلوما.م
بلوطي. أ

03:مدمح
األحــــــــــد

مذاھب فلسفیة كبرى
قرقي. أ

03:مدمح

. أتنظیم وتسییر أنظمة مع
عاللوش
12: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
زعبار. أ

19: تط          ق

إعالم آلي
آیت عبدالمالك. أ

22: قتط
االثنـــــــین

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

03:مدمح

تاریخ الحضارات
جودي. أ

34: تط          ق

تاریخ الحضارات
دعاس. أ
04:مدمح

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
حنیش. أ

28: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

04:مدمح

ومناھجمدارس
مشطوب. أ

31: تط         ق
األربـــــعاء

معتنظیم وتسییر أنظمة
حمودي. أ
02:مدمح

مدارس ومناھج
مشطوب. أ
05:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الرابــــــع    : الفوجب:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر 

المعاصر
لھالي اسعد. أ
04:مدمح

إلى مجتمع المعلوما.م
بلوطي. أ

03:مدمح
األحــــــــــد

مذاھب فلسفیة كبرى
قرقي. أ

03:مدمح

إلى علم اآلثار.م
زعبار. أ

26: تط          ق

تنظیم وتسییر أنظمة مع
حمودي. أ

26: تط          ق

تاریخ الجزائر المعا
لھاللي. أ

26: تط         ق
االثنـــــــین

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

03:مدمح

تاریخ الحضارات
جودي. أ

33: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

33: تط          ق

تاریخ الحضارات
دعاس. أ
04:مدمح

الثــــــالثاء

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

04:مدمح

مدارس ومناھج
مشطوب. أ

32: تط         ق
األربـــــعاء

معتنظیم وتسییر أنظمة
حمودي. أ
02:مدمح

إعالم آلي
مناني. أ

22: قتط

لغة أجنبیة
بوزورین. أ

20: تط         ق

ومناھجمدارس
مشطوب. أ
05:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الخامــــــس    : الفوجب:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر 

المعاصر
لھالي اسعد. أ
04:مدمح

إلى مجتمع المعلوما.م
بلوطي. أ

03:مدمح
األحــــــــــد

مذاھب فلسفیة كبرى
قرقي. أ

03:مدمح

لغة أجنبیة
ضیاف. أ

13: تط         ق

تنظیم وتسییر أنظمة مع
حمودي. أ

28: تط          ق

تاریخ الجزائر المعا
لھاللي. أ

28: تط         ق
االثنـــــــین

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

03:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

32: تط          ق

إعالم آلي
شریفبوزید. أ

22: قتط

تاریخ الحضارات
دعاس. أ

04:مدمح
الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
مشطوب. أ

34: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

04:مدمح
األربـــــعاء

معتنظیم وتسییر أنظمة
حمودي. أ
02:مدمح

تاریخ الحضارات
حدحومبن . أ

28: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
توامة. أ

31: تط          ق

مدارس ومناھج
مشطوب. أ
05:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السادس    : الفوجب:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

قزاطي. أ
29: تط         ق

تاریخ الحضارات
دعاس. أ

29: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

لھالي اسعد. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
سعودي. أ

28: تط         ق

المعلوماإلى مجتمع .م
بلوطي. أ

03:مدمح
األحــــــــــد

مذاھب فلسفیة كبرى
قرقي. أ

03:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
لھاللي. أ

34: تط         ق

إعالم آلي
مسكین. أ

21: قتط
االثنـــــــین

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

03:مدمح

تاریخ الحضارات
دعاس. أ
04:مدمح

الثــــــالثاء

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

32: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بلقیدوم.أ

34: تط          ق
األربـــــعاء

معتنظیم وتسییر أنظمة
حمودي. أ
02:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
شاشة. أ

73: تط          ق

مدارس ومناھج
مشطوب. أ
05:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السابـــــــــع    : الفوجب:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تاریخ الجزائر 

المعاصر
لھالي اسعد. أ
04:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
لھاللي. أ

32: تط         ق

إلى مجتمع المعلوما.م
بلوطي. أ

03:مدمح
األحــــــــــد

مذاھب فلسفیة كبرى
قرقي. أ

03:مدمح

إعالم آلي
عبدالمالكآیت . أ

21: قتط
االثنـــــــین

مدارس ومناھج
خرموش. أ

32: تط         ق

تاریخ الحضارات
عزوز. أ

32: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
دھار.أ

03:مدمح

تاریخ الحضارات
دعاس. أ
04:مدمح

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
لعناني. أ

30: قتط

إلى علم اآلثار.م
توامة. أ

33: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بلقیدوم.أ

32: تط          ق
األربـــــعاء

معتنظیم وتسییر أنظمة
حمودي. أ
02:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
حمودي. أ

32: قتط

مدارس ومناھج
مشطوب. أ
05:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول    : الفوجج:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إعالم آلي

آیت عبدالمالك. أ
21: قتط

تنظیم وتسییر أنظمة مع
بن دریدي. أ

04:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
بن دریدي. أ

31: تط          ق

ومناھجمدارس
عیشور. أ
04:مدمح

األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
راشي. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ

33: تط          ق

تاریخ الحضارات
راشي. أ

33: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلوما.م
باي. أ

03:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
قبایلي. أ

32: تط         ق

مدارس ومناھج
حمداوي. أ

32: تط         ق
الثــــــالثاء

مذاھب فلسفیة كبرى
بولخراص. أ

03:مدمح

علم اآلثارإلى.م
دبش. أ

31: تط          ق

لغة أجنبیة
دومي. أ

28: تط         ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر 
المعاصر

بن زفور. أ
04:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثانـــــــي    : الفوجج:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تنظیم وتسییر أنظمة مع

بن دریدي. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
عیشور. أ
04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
بوترعة. أ

05: تط          ق

مدارس ومناھج
حمداوي. أ

04: تط         ق
األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
راشي. أ

04:مدمح

علم اآلثارإلى.م
براشد. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ

32: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلوما.م
باي. أ

03:مدمح

إعالم آلي
بجاوي. أ

21: قتط

المعاتاریخ الجزائر 
كراغل. أ

33: تط         ق
الثــــــالثاء

مذاھب فلسفیة كبرى
بولخراص. أ

03:مدمح

تاریخ الحضارات
سبوعي. أ

28: تط          ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر 
المعاصر

بن زفور. أ
04:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
حمودي. أ

29: قتط

لغة أجنبیة
ضیاف. أ

29: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثالـــــــث    : الفوجج:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تنظیم وتسییر أنظمة مع

بن دریدي. أ
04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

29: تط          ق

مدارس ومناھج
عیشور. أ

04:مدمح
األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
راشي. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

04:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
بن حدحوم. أ

42: تط         ق

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلوما.م
باي. أ

03:مدمح

إعالم آلي
بجاوي. أ

21: قتط

لغة أجنبیة
مشیش. أ

30: تط         ق

تنظیم وتسییر أنظمة مع
بن دریدي. أ

17: تط          ق الثــــــالثاء

مذاھب فلسفیة كبرى
بولخراص. أ

03:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ

31: تط          ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر 
المعاصر

بن زفور. أ
04:مدمح

تاریخ الحضارات
كتفي. أ

30: تط          ق

مدارس ومناھج
باي. أ

30: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الرابـــــــع    : الفوجج:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تنظیم وتسییر أنظمة مع

بن دریدي. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
عیشور. أ

04:مدمح

مدارس ومناھج
حمداوي. أ

27: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

27: تط          ق
األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
راشي. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلوما.م
باي. أ

03:مدمح

تاریخ الحضارات
جودي. أ

31: تط          ق

تنظیم وتسییر أنظمة مع
بن دریدي. أ

08: تط          ق

إعالم آلي
مسكین. أ

21: قتط

تاریخ الجزائر المعا
لھاللي اسعد. أ

33: تط         ق
الثــــــالثاء

مذاھب فلسفیة كبرى
بولخراص. أ

03:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ

32: تط          ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر 
المعاصر

بن زفور. أ
04:مدمح

لغة أجنبیة
ضیاف. أ

30: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الخامـــــــس   : الفوجج:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تنظیم وتسییر أنظمة مع

بن دریدي. أ
33: تط          ق

تنظیم وتسییر أنظمة مع
بن دریدي. أ

04:مدمح

مدارس ومناھج
عیشور. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

19: قتط

مدارس ومناھج
بوسرسوب. أ

19: تط         ق
األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
راشي. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

04:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلوما.م
باي. أ

03:مدمح

لغة أجنبیة
مشیش. أ

18: تط         ق

إعالم آلي
بوزید شریف. أ

21: قتط

تاریخ الجزائر المعا
كراغل. أ

28: تط         ق
الثــــــالثاء

مذاھب فلسفیة كبرى
بولخراص. أ

03:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ

30: تط          ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر 
المعاصر

بن زفور. أ
04:مدمح

تاریخ الحضارات
كتفي. أ

33: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السادس   : الفوجج:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تنظیم وتسییر أنظمة مع

بن دریدي. أ
04:مدمح

مدارس ومناھج
عیشور. أ

04:مدمح

مدارس ومناھج
بوسرسوب. أ

26: تط         ق

إلى وسائل اإلعالم.م
بلقیدوم م.أ

26: تط          ق
األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
راشي. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

27: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلوما.م
باي. أ

03:مدمح

لغة أجنبیة
مداني. أ

31: تط         ق

تاریخ الجزائر المعا
لعریبي. أ

31: تط         ق
الثــــــالثاء

مذاھب فلسفیة كبرى
بولخراص. أ

03:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
بلیاسین. أ

32: تط          ق

تاریخ الحضارات
سبوعي. أ

17: تط          ق
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر 
المعاصر

بن زفور. أ
04:مدمح

إعالم آلي
نعیجة. أ

24: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السابــــــــع   : الفوجج:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تنظیم وتسییر أنظمة مع

بن دریدي. أ
04:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
بلیاسین. أ

30: تط          ق

مدارس ومناھج
عیشور. أ

04:مدمح

وسائل اإلعالمإلى.م
بلقیدوم م.أ

20: تط          ق
األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
راشي. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

04:مدمح

إلى علم اآلثار.م
براشد. أ

31: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
بوشوشة.أ
04:مدمح

ومناھجمدارس
بوسرسوب. أ

31: تط         ق
االثنـــــــین

إلى مجتمع المعلوما.م
باي. أ

03:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
....... أ

31: تط         ق

إعالم آلي
بوزید شریف. أ

21: قتط
الثــــــالثاء

مذاھب فلسفیة كبرى
بولخراص. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الجزائر 
المعاصر

بن زفور. أ
04:مدمح

تاریخ الحضارات
كتفي. أ

32: تط          ق

لغة أجنبیة
ضیاف. أ

15: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ولاأل: الفوجد:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى مجتمع المعلوما.م

سعودي. أ
03:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

14: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

03:مدمح
األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
غربي. أ

29: تط          ق

تاریخ الحضارات
مراحي. أ

29: تط          ق

علم اآلثارإلى.م
بلقیدوم. أ
06:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ
04:مدمح

االثنـــــــین
تنظیم وتسییر أنظمة مع

شاقور. أ
30: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

قبایلي. أ
03:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
كراغل. أ

29: تط         ق

مذاھب فلسفیة كبرى
ضامن. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
دومي. أ

29: تط         ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

إعالم آلي
منتر. أ

21: قتط

تاریخ الحضارات
توامة. أ

06:مدمح

مدارس ومناھج
عاشوري. أ

06: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثانـــــــي   : الفوجد:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى مجتمع المعلوما.م

سعودي. أ
03:مدمح

إعالم آلي
آیت عبدالمك. أ
21: قتط

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

29: تط          ق

وسائل اإلعالمإلى.م
خالف.أ

03:مدمح
األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
بلقیدوم. أ

28: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
بلقیدوم. أ
06:مدمح

تاریخ الحضارات
مراحي. أ

20: تط          ق

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ
04:مدمح

االثنـــــــین

تاریخ الجزائر المعا
كراغل. أ

39: تط         ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

قبایلي. أ
03:مدمح

مذاھب فلسفیة كبرى
ضامن. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

. أتنظیم وتسییر أنظمة مع
عاللوش
29: تط          ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

لغة أجنبیة
دومي. أ

32: تط         ق

تاریخ الحضارات
توامة. أ

06:مدمح

مدارس ومناھج
باي. أ

12: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الثالـــــــث   : الفوجد:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى مجتمع المعلوما.م

سعودي. أ
03:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
مراح. أ

27: تط         ق

تاریخ الحضارات
الصید. أ

30: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

03:مدمح
األحــــــــــد

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ

29: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
بلقیدوم. أ
06:مدمح

إعالم آلي
مسكین. أ

23: قتط

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ
04:مدمح

االثنـــــــین

تاریخ الجزائر 
المعاصر

قبایلي. أ
03:مدمح

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

30: تط          ق

مذاھب فلسفیة كبرى
ضامن. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
مشیش. أ

30: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
دبش. أ

30: تط          ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

مدارس ومناھج
حمداوي. أ

33: تط         ق

تاریخ الحضارات
توامة. أ

06:مدمح
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الرابـــــــع   : الفوجد:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى مجتمع المعلوما.م

سعودي. أ
03:مدمح

إلى علم اآلثار.م
ھندي. أ

26: تط          ق

تاریخ الجزائر المعا
مراح. أ

26: تط         ق

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

03:مدمح
األحــــــــــد

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ

28: قتط

إلى علم اآلثار.م
بلقیدوم. أ
06:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إعالم آلي
بوزید شریف. أ

21: قتط

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

29: تط          ق

تاریخ الجزائر 
المعاصر

قبایلي. أ
03:مدمح

مذاھب فلسفیة كبرى
ضامن. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
عطیة. أ

34: تط         ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الحضارات
توامة. أ

06:مدمح

تاریخ الحضارات
بن حدحوم. أ
26: قتط

لغة أجنبیة
بوصوم. أ

26: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ــــس   الخامـــ: الفوجد:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى مجتمع المعلوما.م

سعودي. أ
03:مدمح

إلى علم اآلثار.م
بوترعة. أ

20: تط        ق

تاریخ الجزائر المعا
مراح. أ

28: تط         ق

وسائل اإلعالمإلى.م
خالف.أ

03:مدمح
األحــــــــــد

إلى علم اآلثار.م
بلقیدوم. أ
06:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ

40: تط          ق

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

32: قتط

تاریخ الجزائر 
المعاصر

قبایلي. أ
03:مدمح

مذاھب فلسفیة كبرى
ضامن. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

مدارس ومناھج
عطیة. أ

31: تط         ق

لغة أجنبیة
مشیش. أ

28: تط         ق

إعالم آلي
نعیجة. أ

21: قتط

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الحضارات
توامة. أ

06:مدمح

تاریخ الحضارات
بن حدحوم. أ

24: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السادس   : الفوجد:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى مجتمع المعلوما.م

سعودي. أ
03:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ

28: تط          ق

تاریخ الحضارات
الصید. أ

28: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

03:مدمح

لغة أجنبیة
بوصوم. أ

28: تط         ق
األحــــــــــد

علم اآلثارإلى.م
عربي. أ

30: تط          ق

مدارس ومناھج
خرموش. أ

30: تط         ق

إلى علم اآلثار.م
بلقیدوم. أ
06:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ
04:مدمح

االثنـــــــین

إعالم آلي
بوزید شریف . أ

22: قتط

تاریخ الجزائر 
المعاصر

قبایلي. أ
03:مدمح

مذاھب فلسفیة كبرى
ضامن. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

إلى وسائل اإلعالم.م
صوارخ.أ

41: تط          ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الحضارات
توامة. أ

06:مدمح

المعاتاریخ الجزائر 
بن زفور. أ

28: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جذع مشترك علوم إنسانیة      

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

السابـــــــع   : الفوجد:  المجموعةعلوم إنسانیةالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إلى مجتمع المعلوما.م

سعودي. أ
03:مدمح

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتلیة. أ

31: تط          ق

إلى وسائل اإلعالم.م
خالف.أ

03:مدمح

إلى علم اآلثار.م
زعبار. أ

29: قتط
األحــــــــــد

تاریخ الحضارات
توامة. أ

27: تط          ق

إلى علم اآلثار.م
بلقیدوم. أ
06:مدمح

إعالم آلي
مناني. أ

22: قتط

تنظیم وتسییر أنظمة مع
تیتیلیة. أ
04:مدمح

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
بلعطار. أ

34: قتط

تاریخ الجزائر 
المعاصر

قبایلي. أ
03:مدمح

مذاھب فلسفیة كبرى
ضامن. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

إلى وسائل اإلعالم.م
صوارخ.أ

44: تط          ق

مدارس ومناھج
عطیة. أ

29: تط         ق

مدارس ومناھج
بن ھدیة. أ

03:مدمح
األربـــــعاء

تاریخ الحضارات
توامة. أ

06:مدمح

تاریخ الجزائر المعا
بن زفور. أ

27: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن


