
2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202     

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

  

     20.    20.    22األفواج:                                                          أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  
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مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوٌقةأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

20مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 الخمــٌــــس         

24/20/0202  

 

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوبقةأ.   

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 االثــنــــــٌن         

02/20/0202  
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مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوٌقةأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 الخمــٌــــس         

01/20/0202  

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوبقةأ.   

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20 مح      مد:  

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

      
 

 

 االثــنــــــٌن   

05/20/0202  

 اللغة الفرنسٌة      
عمارةأ.   

20مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
بن نوٌوةأ.   

20مد:      تط  

اآللً اإلعالم  
خسرانًأ.   

20مد:      تط  

 الثـــالثاء

06/20/0202  
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مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوٌقةأ.   

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 االثنــــــــٌن         

21/22/0202  

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوبقةأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

األنثربولوجٌام.إلى   
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

      
 

 

 الخمــٌــــس   

24/22/0202  
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مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوٌقةأ.   

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 االثنــــــــٌن         

22/22/0202  

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

بوزوبقةأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
كٌرورأ.   

21مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

      
 
 

 

 الخمــٌــــس   

21/22/0202  
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 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

22مد:    تطمح   

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

االقتصادم.إلى   
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 الخمــٌــــس         

24/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع

لعالمأ.   

22مد:    تطمح   

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

      
 
 

 

 االثــنــــــٌن   

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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والثقافة الفرد    
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

22مد:    تطمح   

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 الخمــٌــــس         

01/20/0202  

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

22مد:    تطمح   

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

      
 

 

 االثــنــــــٌن   

05/20/0202  

 اإلحصاء الوصفً      
دعٌشأ.   

22مد:      تط  

 اإلعالم اآللً
بلخٌرأ.   

22مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
بن الشٌخأ.   

22مد:      تط  

 الثـــالثاء

06/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

22مد:    تطمح   

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

االقتصادم.إلى   
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 االثنــــــــٌن         

21/22/0202  

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

22مد:    تطمح   

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

      
 
 

 

 الخمــٌــــس   

24/22/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  
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والثقافة الفرد    
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

22مد:    تطمح   

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

األنثربولوجٌام.إلى   
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 االثنــــــــٌن         

22/22/0202  

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تطمح   

 مدارس ومناهج   
 أ. ذٌاب

22مد:      تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

جاب هللاأ.   

22مد:    تطمح   

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

22مد:    تطمح   

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
 أ. فنقال

22مد:     تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
 أ. كوسة ن

22مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

      
 
 

 

 الخمــٌــــس   

21/22/0202  
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مدخل إلى علم       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

األنثربولوجٌام.إلى    
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

      
 

 

 الخمــٌــــس   

24/20/0202  

 

مدخل إلى علم       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا 
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

      
 
 

 

 االثــنــــــٌن   

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

     26.    25.    24األفواج:                                                                أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا 
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

      
 

 

 الخمــٌــــس   

01/20/0202  

مدخل إلى علم       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا 
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

االقتصادم.إلى   
 أ. بن جدٌة

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

      
 

 

 االثــنــــــٌن   

05/20/0202  

 اإلعالم اآللً      
بن عرابأ.   

20مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
طرٌباشأ.   

20مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
ساريأ.   

20مد:      تط  

 الثـــالثاء

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

     26.    25.    24األفواج:                                                                أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

األنثربولوجٌام.إلى    
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

      
 

 

 االثنــــــــٌن   

21/22/0202  

مدخل إلى علم       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا 
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
فنقالأ.   

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

      
 

 

 الخمــٌــــس   

24/22/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

     26.    25.    24األفواج:                                                                أالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا 
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
 أ. بن جدٌة

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

      
 

 

 االثنــــــــٌن   

22/22/0202  

علم مدخل إلى       
 النفس

 أ. أوملٌلً

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع
 أ. لعالم

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
 أ. ذٌاب

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
كٌرورأ.   

22مد:     تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا 
 أ. كوسة ن

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
جدٌة أ. بن  

20مح     مد:   

 م.إلى الفلسفة
 أ. فنقال

20مد:      تطمح   

 
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

      
 

 

 الخمــٌــــس   

21/22/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

     21.  20.    20.    22األفواج:                                                          بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

صحراويحاج أ.   

25مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 
 الفرد والثقافة

باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس        

24/20/0202  

 

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

25مد:     تط مح  

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

الفلسفةم.إلى   
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 الفرد والثقافة
باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 االثــنــــــٌن        

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

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

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

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

25مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 
 الفرد والثقافة

باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس        

01/20/0202  

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

25مد:     تط مح  

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 الفرد والثقافة
باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 االثــنــــــٌن        

05/20/0202  

 اإلعالم اآللً      
بلغولأ.   

25مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
سلٌمانًأ.   

25مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
خلفاويأ.   

25مد:      تط  

 الثـــالثاء

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

25مد:     تط مح  

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 
 الفرد والثقافة

باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 االثنــــــــٌن        

21/22/0202  

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

25مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 
 الفرد والثقافة

باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس        

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

25مد:     تط مح  

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 
 الفرد والثقافة

باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 االثنــــــــٌن        

22/22/0202  

      
 

 

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

25مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

25مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

حاج صحراويأ.   

25مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.   

25مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حصوصأ.   

25مد:      تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 
والثقافة الفرد  
باللًأ.   

21مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس        

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس       

24/20/0202  

 

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن       

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

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

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

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس       

01/20/0202  

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن       

05/20/0202  

 اللغة الفرنسٌة      
قرابأ.   

22مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
عطويأ.   

22مد:      تط  

اآللً اإلعالم  
بلعقروزأ.   

22مد:      تط  

 الثـــالثاء

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202     

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

 

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

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

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن       

21/22/0202  

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

علم مدخل إلى 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس       

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن       

22/22/0202  

 مدارس ومناهج      
سٌدهمأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

فقراويأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بوعروريأ.   

22مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
شنافًأ.   

22مد:      تط مح  

االقتصادم.إلى   
غزالً عادلأ.    

22مح      مد:   

 
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس       

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202     

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

 

     26.    25.    24األفواج:                                                          بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 الثـــالثاء

22/20/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس      

24/20/0202  

 

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 الســبـــــت

26/20/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن      

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

     26.    25.    24األفواج:                                                          بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس      

01/20/0202  

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 الســبـــــت

03/20/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثــنــــــٌن      

05/20/0202  

 اإلحصاء الوصفً      
بالةأ.   

23مد:      تط  

 اإلعالم اآللً
جحنٌنأ.   

23مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
أوشنأ.   

23مد:      تط  

 الثـــالثاء

06/20/0202  

 



2سطيفمين دباغين محمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

     26.    25.    24األفواج:                                                          بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن      

21/22/0202  

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 الثـــالثاء

22/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس      

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

     26.    25.    24األفواج:                                                          بالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 السبــــــــت

26/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 االثنــــــــٌن      

22/22/0202  

مدخل إلى علم       
 النفس

بوقندورةأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

قرويأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
سٌدهمأ.   

23مد:     تطمح   

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
زارزيأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.    

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بوعروريأ.     

23مد:       تط مح  

 
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
باللًأ.   

21مد:     تط مح  

 الخمــٌــــس      

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األربــــعاء      

23/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األحـــــــــد      

02/20/0202  
 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األربــــعاء      

00/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

الفلسفةم.إلى   
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األحـــــــــد      

04/20/0202  
 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 اإلحصاء الوصفً   
غرزولًأ.   

20مد:      تط  

 اإلعالم اآللً
سعوديأ.   

20مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
بلغولأ.   

20مد:      تط  

 الثـــالثاء   

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األحــــــــــد      

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األربــــعاء      

23/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األحــــــــــد      

22/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
صامأ.   

20مد:     تط مح  

 األربــــعاء      

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

األنثربولوجٌام.إلى   
بلقرةأ.   

20مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 اإلعالم اآللً   
بدادرةأ.   

22مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
قوتالأ.   

22مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
صالحًأ.   

22مد:      تط  

 الثـــالثاء   

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

20/22/0202  

 

والثقافة الفرد     
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

إلى علم  مدخل   
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

22مد:    تطمح   

 مدارس ومناهج
قٌروانًأ.   

22مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
رٌغًأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
صامأ.   

22مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
غزالً عادلأ.   

22مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن سرايأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
عٌشونأ.   

22مد:     تطمح   

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

      26.    25.    24األفواج:                                                          جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

االقتصادم.إلى   
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

      26.    25.    24األفواج:                                                          جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 اللغة الفرنسٌة   
سعٌديأ.   

20مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
بوجرادةأ.   

20مد:      تط  

 اإلعالم اآللً
قنٌفًأ.   

20مد:      تط  

 الثـــالثاء   

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

      26.    25.    24األفواج:                                                          جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

      26.    25.    24األفواج:                                                          جالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

 مدارس ومناهج   
قٌروانًأ.   

20مد:       تط مح  

مدخل إلى علم 
 النفس

رٌغًأ.   

20مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

غزالً محمدأ.   

20مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة
صامأ.   

22مد:     تط مح  

       
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
بن سرايأ.   

20مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
غضابأ.   

20مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
غزالً عادلأ.   

20مح      مد:   

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء   

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 الســبـــــت   

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء   

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

الفلسفةم.إلى   
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 الســبـــــت   

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 اللغة الفرنسٌة   
مهورأ.   

25مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
مذكورأ.   

25مد:      تط  

 اإلعالم اآللً
جعرانأ.   

25مد:      تط  

 الثـــالثاء   

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 السبــــــــت   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء   

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 السبــــــــت   

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

الفلسفةم.إلى   
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

مدخل إلى علم    
 االجتماع

نوٌصرأ.   

25مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

25مد:       تط مح  

 مدخل إلى علم النفس
خلوةأ.   

25مد:    تطمح   

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة   
حناشًأ.   

25مد:      تط مح  

    
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 م.إلى االقتصاد    
بن جدٌةأ.   

25مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
عقونًأ.   

25مد:      تطمح   

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

25مد:      تط مح  

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 م.إلى الفلسفة    
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

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

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

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

إلى علم  مدخل
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 الســبـــــت   

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 م.إلى الفلسفة    
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

األنثربولوجٌام.إلى   
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 اإلحصاء الوصفً   
بن عرعورأ.   

22مد:      تط  

 اإلعالم اآللً
كوسةأ.   

22مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
شعراويأ.   

22مد:      تط  

 الثـــالثاء   

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

      23.    22.    21األفواج:                                                          دالمجموعة:                       اجتماعٌة علومالسنة األولى  

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

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

الفلسفةم.إلى       
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

إلى علم  مدخل
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

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

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

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 السبــــــــت   

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

 مدارس ومناهج   
بن هدٌةأ.   

22مد:      تطمح   

مدخل إلى علم 
 النفس

داٌلًأ.   

22مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

22مد:     تط مح  

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة  
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

     
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 م.إلى الفلسفة    
عماريأ.   

22مد:       تط مح  

 م.إلى األنثربولوجٌا
حفحوفأ.   

22مد:      تط مح  

 م.إلى االقتصاد
بن جدٌةأ.   

22مد:        مح  

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

      26.    25.    24األفواج:                                                                  دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 الثـــالثاء   

22/20/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األربــــعاء

23/20/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 الخمــٌــــس  

24/20/0202  

 

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 الســبـــــت   

26/20/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 االثــنــــــٌن  

02/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

      26.    25.    24األفواج:                                                          دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 الثـــالثاء   

00/20/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 الخمــٌــــس  

01/20/0202  

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 الســبـــــت   

03/20/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األحـــــــــد

04/20/0202  
 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 االثــنــــــٌن  

05/20/0202  

 اإلعالم اآللً   
لعرابةأ.   

23مد:      تط  

 اللغة الفرنسٌة
عمارةأ.   

23مد:      تط  

 اإلحصاء الوصفً
عٌسات مرٌمأ.   

23مد:      تط  

 الثـــالثاء   

06/20/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

      26.    25.    24األفواج:                                                                  دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 السبــــــــت   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 االثنــــــــٌن  

21/22/0202  

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 الثـــالثاء   

22/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األربــــعاء

23/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

االقتصاد م.إلى  
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 الخمــٌــــس  

24/22/0202  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 جذع مشترك علوم اجتماعية                            

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202          

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

 

      26.    24.    23:  األفواج                                                                 دالمجموعة:                       علوم اجتماعٌةالسنة األولى  

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

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 السبــــــــت   

26/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 االثنــــــــٌن  

22/22/0202  

مدخل إلى علم    
 النفس

حموشأ.   

23مد:     تط مح  

مدخل إلى علم 
 االجتماع

نوٌصرأ.   

23مد:     تط مح  

 مدارس ومناهج
بن هدٌةأ.   

23مد:     مح تط  

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 الفرد والثقافة 
حناشًأ.   

22مد:     تط مح  

      
 

 

 
 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 م.إلى األنثربولوجٌا    
حفحوفأ.   

23مد:     تطمح   

 م.إلى االقتصاد
فرطاسأ.   

23مح      مد:   

 م.إلى الفلسفة
بن هاللأ.   

23مد:       تط مح  

 الخمــٌــــس  

21/22/0202  

 


