
2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة         

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202     

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

     20.    20.    22األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
علم اآلثار م.إلى  

 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

20مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

22/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20مح    مد:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظٌمً

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 أ. شمبازي

20مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

20مد:     تطمح   

 الســبـــــت       

26/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20مح    مد:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظٌمً

20مد:     تطمح   

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
شمبازي أ.  

20مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

     20.    20.    22األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 م.إلى علم اآلثار

 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

20مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

00/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20 مح    مد:  

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظٌمً

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 أ. شمبازي

20مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
بوسرسوبأ.   

20مد:     تطمح   

 الســبـــــت       

03/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20مح    مد:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظٌمً

20مد:     تطمح   

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 أ. شمبازي

20مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

  إنجلٌزٌة
.....أ.   

20مد:     تط  

 الفلسفة
ٌعقوبأ.   

20مح    مد:   

 الثـــالثاء       

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

     20.    20.    22األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 م.إلى علم اآلثار

 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

20مد:     تطمح   

 السبــــــــت       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20مح    مد:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظٌمً

20مد:     تطمح   

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 أ. شمبازي

20مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

20مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

22/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20مح    مد:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظٌمً

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 أ. شمبازي

20مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

     20.    20.    22األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 م.إلى علم اآلثار

 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

20مد:     تطمح   

 السبــــــــت       

26/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20مح    مد:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
عظٌمًأ.  

20مد:     تطمح   

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
 أ. شمبازي

20مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

20مد:      تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

20مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
دهار فرٌدةأ.   

20مح    مد:   

إلى وسائل اإلعالمم.   
 أ.عظٌمً

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

     
 

 

 البٌبلٌوغرافٌا  
عاللوشأ.   

20مد:     تط مح  

الجزائر المعاصر تارٌخ  
 أ. شمبازي

20مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

21/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

     23.    22.    21األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

22/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
عظٌمًأ.  

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

     
 

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر  
 أ. شمبازي

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

إلى علم اآلثارم.  
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 الســبـــــت       

26/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
 أ.عظٌمً

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

     
 

 

الجزائر المعاصرتارٌخ     
 أ. شمبازي

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

     23.    22.    21األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

00/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
 أ.عظٌمً

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

     
 

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر  
 أ. شمبازي

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 الســبـــــت       

03/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
 أ.عظٌمً

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

     
 

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر  
 أ. شمبازي

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

 الفلسفة
ٌعقوبأ.   

22مح    مد:   

  إنجلٌزٌة
.....أ.   

22مد:     تط  

 الثـــالثاء       

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

     23.    22.    21األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 السبــــــــت       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
 أ.عظٌمً

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

     
 

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر  
 أ. شمبازي

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

22/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
 أ.عظٌمً

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

     
 

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر  
 أ. شمبازي

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

24/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

     23.    22.    21األفواج:                                                                   أالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 السبــــــــت       

26/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
 أ.عظٌمً

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

     
 

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر  
 أ. شمبازي

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 مدارس ومناهج
 أ. بوسرسوب

22مد:     تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
 أ. هندي

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
زٌن العابدٌنأ.   

20مد:     تط مح  

إلى وسائل اإلعالمم.       
 أ.عظٌمً

22مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
دهار فرٌدةأ.   

22مح    مد:   

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

     
 

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر  
شمبازي أ.  

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
عاللوشأ.   

22مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

21/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

     20.   20.    22األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------- 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
م.إلى علم 

 اآلثار
بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 الثـــالثاء       

22/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

المعلوماتمجتمع      
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 
م.إلى علم 

 اآلثار
بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 الســبـــــت       

26/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

     20.    20.    22األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------- 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
م.إلى علم 

 اآلثار
بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 الثـــالثاء       

00/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

إلى علم م.
 اآلثار

بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 الســبـــــت       

03/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

 إنجلٌزٌة
.....أ.   

20مد:     تط  

 الفلسفة
ضامنأ.   

20مح    مد:   

 الثـــالثاء       

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

     20.    20.    22األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------- 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
م.إلى علم 

 اآلثار
بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 السبــــــــت       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

م.إلى علم 
 اآلثار

بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 الثـــالثاء       

22/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

24/22/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

     20.    20.    22األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------- 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
إلى علم م.

 اآلثار
بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 السبــــــــت       

26/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

م.إلى علم 
 اآلثار

بن شعاللأ.   

20مد:   تطمح   

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

20مد:   مح تط  

 الثـــالثاء       

20/22/0202  

 

الحضاراتتارٌخ      
شهرةأ.   

20مد:     تط مح  

 مجتمع المعلومات   
مبنًأ.   

20مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
بلوطًأ.  

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
حموديأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
لهاللًأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

21/22/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

     23.    22.    21األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      إنسانٌة علومالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ---- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6 التوقٌتالٌـوم/    
 مدارس ومناهج

نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء       

22/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 
 مدارس ومناهج

نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 الســبـــــت       

26/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

     23.    22.    21األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ---- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج

نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء       

00/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 الســبـــــت       

03/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:   مح تط  

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

 الفلسفة
ضامنأ.   

25مح    مد:   

 إنجلٌزٌة
.....أ.   

25مد:     تط  

 الثـــالثاء       

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

     23.    22.    21األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ---- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج

نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 السبــــــــت       

20/22/0202  

 

الحضاراتتارٌخ     
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء       

22/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

     23.    22.    21األفواج:                                                                  بالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ---- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج

نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 السبــــــــت       

26/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

 مجتمع المعلومات
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 مدارس ومناهج
نجٌبأ.   

25مد:   تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
بن شعاللأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
شهرةأ.   

25مد:    تطمح   

 م.إلى وسائل اإلعالم    
بلوطًأ.  

25مد:     تطمح   

المعلوماتمجتمع   
مبنًأ.   

25مح    مد:   

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
لهاللًأ.   

25مد:    تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
حموديأ.   

25مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

21/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

     20.    20.    22األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 م.إلى علم اآلثار

براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

22/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
أم الرتم سحرأ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مح    مد:   

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 الســبـــــت       

26/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
أم الرتم سحرأ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مح    مد:   

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

     20.    20.    22األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةاألولى  السنة 

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 م.إلى علم اآلثار

براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

00/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
أم الرتم سحرأ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مد:     مح  

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 الســبـــــت       

03/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
أم الرتم سحرأ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مح    مد:   

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

 إنجلٌزٌة
.....أ.   

22مد:     تط  

 الفلسفة
عٌنٌاتأ.   

22مح    مد:   

 الثـــالثاء       

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

     20.    20.    22األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 م.إلى علم اآلثار

براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 السبــــــــت       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
أم الرتم سحرأ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مح    مد:   

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

22/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
الرتم سحرأم أ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مح    مد:   

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

     20.    20.    22األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ----- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 م.إلى علم اآلثار

براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 السبــــــــت       

26/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
أم الرتم سحرأ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مح    مد:   

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

22مد:     تطمح   

 الثـــالثاء       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
بلقٌدومأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم   
أم الرتم سحرأ.  

22مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
تٌتٌلةأ.   

22مح    مد:   

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 تارٌخ الجزائر المعاصر       
قباٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

 البٌبلٌوغرافٌا
بن درٌديأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

21/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

     23.    22.    21األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6 التوقٌتالٌـوم/    
 مدارس ومناهج

عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 الثـــالثاء       

22/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
بلقٌدومأ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/20/0202  

 
 مدارس ومناهج

عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 الســبـــــت       

26/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
بلقٌدومأ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

المعاصرتارٌخ الجزائر   
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

     23.    22.    21األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج

عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 الثـــالثاء       

00/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
بلقٌدومأ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مد: مح      

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

01/20/0202  

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

علم اآلثار م.إلى  
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 الســبـــــت       

03/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
.....أ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن

05/20/0202  

 الفلسفة
عٌنٌاتأ.   

23مح    مد:   

 إنجلٌزٌة
.....أ.   

23مد:     تط  

 الثـــالثاء       

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

     23.    22.    21األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 مدارس ومناهج

عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 السبــــــــت       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
بلقٌدومأ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن

21/22/0202  

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 الثـــالثاء       

22/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
بلقٌدومأ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

24/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

     23.    22.    21األفواج:                                                                  جالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ------ 20  22 ------ 22  6 ------- 22  5 ------ 6 التوقٌتالٌـوم/    
 مدارس ومناهج

عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 السبــــــــت       

26/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
بلقٌدومأ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 مدارس ومناهج
عٌشورأ.   

23مد:    تطمح   

 م.إلى علم اآلثار
براشدأ.   

23مد:      تط مح  

 الثـــالثاء       

20/22/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
بلقٌدومأ.   

23مد:    تطمح   

 مجتمع المعلومات    
تٌتٌلةأ.   

23مح    مد:   

 م.إلى وسائل اإلعالم
أم الرتم سحرأ.  

23مد:      تط مح  

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 البٌبلٌوغرافٌا       
بن درٌديأ.   

23مد:     تط مح  

المعاصرتارٌخ الجزائر   
قباٌلًأ.   

23مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس

21/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

     20.    20.    22األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات  

سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 الثـــالثاء      

22/20/0202  

 
 م.إلى وسائل اإلعالم

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

 م.إلى علم اآلثار
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء       

23/20/0202  

 
 مدارس ومناهج

مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس     

24/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات  
سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 الســبـــــت      

26/20/0202  

 
 م.إلى وسائل اإلعالم

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

 م.إلى علم اآلثار
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األحـــــــــد       

02/20/0202  
 

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

المعاصرتارٌخ الجزائر   
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن     

02/20/0202  

 

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

    20.    20.    22األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات  

سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 الثـــالثاء      

00/20/0202  

 
 م.إلى وسائل اإلعالم

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

 م.إلى علم اآلثار
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء       

00/20/0202  

 
 مدارس ومناهج

مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس     

01/20/0202  

 تارٌخ الحضارات  
سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 الســبـــــت      

03/20/0202  

 
 م.إلى وسائل اإلعالم

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

 م.إلى علم اآلثار
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األحـــــــــد       

04/20/0202  
 

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

الجزائر المعاصر تارٌخ  
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن     

05/20/0202  

 الفلسفة  
حٌدرأ.   

20مح    مد:   

 الثـــالثاء      

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث  من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

     20.    20.    22األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات  

سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 السبــــــــت      

20/22/0202  

 
 م.إلى وسائل اإلعالم

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

علم اآلثار م.إلى  
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األحــــــــــد       

20/22/0202  

 
 مدارس ومناهج

مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن     

21/22/0202  

 تارٌخ الحضارات  
سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 الثـــالثاء      

22/22/0202  

 
 م.إلى وسائل اإلعالم

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

 م.إلى علم اآلثار
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء       

23/22/0202  

 
 مدارس ومناهج

مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس     

24/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

     20.    20.    22األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 --- 20  22 --- 22  6 ----- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات  

سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 السبــــــــت      

26/22/0202  

 
وسائل اإلعالم م.إلى  

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

 م.إلى علم اآلثار
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األحــــــــــد       

22/22/0202  

 
 مدارس ومناهج

مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن     

22/22/0202  

 تارٌخ الحضارات  
سبوعًأ.   

20مد:    تطمح   

 الثـــالثاء      

20/22/0202  

 
 م.إلى وسائل اإلعالم

خالفأ.  

20مد:      تط مح  

 م.إلى علم اآلثار
سٌتواحأ.   

20مد:     تطمح   

 األربــــعاء       

20/22/0202  

 
 مدارس ومناهج

مجدوبأ.   

20مد:      تط مح  

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

20مح    مد:   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

20مد:     تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

20مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس     

21/22/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع األول  من الثالثاء 0202/20/22 إلى االثنٌن 0202/20/02

      23.    22.    21األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات   

سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 الثـــالثاء     

22/20/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األربــــعاء       

23/20/0202  

 
 مجتمع المعلومات

مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

المعاصرتارٌخ الجزائر   
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس     

24/20/0202  

 

 تارٌخ الحضارات   
سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 الســبـــــت     

26/20/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األحـــــــــد       

02/20/0202  
 

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن     

02/20/0202  

 

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/06

      23.    22.    21األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات   

سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 الثـــالثاء     

00/20/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األربــــعاء       

00/20/0202  

 
 مجتمع المعلومات

مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس     

01/20/0202  

 تارٌخ الحضارات   
سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 الســبـــــت     

03/20/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

وسائل اإلعالم م.إلى  
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األحـــــــــد       

04/20/0202  
 

 مجتمع المعلومات
مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 االثــنــــــٌن     

05/20/0202  

 الفلسفة   
حٌدرأ.   

21مح    مد:   

 الثـــالثاء     

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الثالث من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/24

      23.    22.    21األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات   

سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 السبــــــــت     

20/22/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األحــــــــــد       

20/22/0202  

 
 مجتمع المعلومات

مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن     

21/22/0202  

 تارٌخ الحضارات   
سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 الثـــالثاء     

22/22/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األربــــعاء       

23/22/0202  

 
 مجتمع المعلومات

مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

المعاصرتارٌخ الجزائر   
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس     

24/22/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                            إنسانيةجذع مشترك علوم 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

 األسبوع الرابع  من السبـــت 0202/22/26 إلى الخمٌس 0202/22/21

      23.    22.    21األفواج:                                                                  دالمجموعة:                      علوم إنسانٌةالسنة األولى  

23 ----- 24  22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ---- 20  22 ----- 20  22 ---- 22  6 ------- 22  5 ------ 6  الٌـوم/ التوقٌت 
 تارٌخ الحضارات   

سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 السبــــــــت     

26/22/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األحــــــــــد       

22/22/0202  

 
 مجتمع المعلومات

مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 االثنــــــــٌن     

22/22/0202  

 تارٌخ الحضارات   
سبوعًأ.   

21مد:     تط مح  

 الثـــالثاء     

20/22/0202  

 
 م.إلى علم اآلثار

سٌتواحأ.   

21مد:      تط مح  

 م.إلى وسائل اإلعالم
خالفأ.  

21مد:      تط مح  

 األربــــعاء       

20/22/0202  

 
 مجتمع المعلومات

مقٌدشأ.   

22مح    مد:   

 مدارس ومناهج
مجدوبأ.   

22مد:      تط مح  

 تارٌخ الجزائر المعاصر
بن حمودةأ.   

22مد:    تطمح   

 البٌبلٌوغرافٌا
شاشةأ.   

22مد:    تطمح   

 الخمــٌــــس     

21/22/0202  

 


