
 العلوم االجتماعیةاالجتماعیة                                                                                                               قسم معھد العلوم اإلنسانیة و

  -- ثانیةالمجموعة ال --2022/  2021 --السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعیة  -- جدول توقیت السداسي األول  --
  

  01الطابق  ---  06: القاعة  --- 6: الفوج  -"ج"المحاضرات في المدرج   -

ة الف

  الزمنية

  يام

00:08-09:00  09:00 - 10:00  10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00  14:00 - 15:00  15:00 - 16:00  

ت            الس

  

  

  

  حد
مدخل إلى 

  األنثروبولوجیا
  -محاضرة  -

  قرار .أ

مدخل إلى االقتصاد      
  -محاضرة  -
  بن سحنون .أ

  إحصاء استداللي     
  دایدي.أ 

  
  األنثروبولوجیامدخل إلى 
  قرار.أ

 مدخل إلى علم النفس
  مزیاني

  
  

ن مدارس   ثن
  حشروف.أومناھج

 
  فرد وثقافة

  لعیداني.أ
مدخل إلى علم 

    راكن.أاالجتماع
  ومناھجمدارس 

  -محاضرة  -
  حشروف.أ

علم النفس مدخل إل
  -محاضرة 

    كایسبو.أ

  

  الثالثاء
مدخل إلى الفلسفة                    

  -محاضرة  -
  قیالمین.أ

 فرد وثقافة
  -محاضرة  -
  بن ناصر .أ

      

 

  

  

عاء      مدخل إلى الفلسفة  ر
  لصفر.أ

  
  اللغة اإلنجلیزیة

 خروبي.أ
  

  

 مدخل إلى  علم  
 االجتماع 

 -محاضرة  -
  بن عبد هللا .أ

 إعالم آلي
    حایل. محاضرة أ

 

  

س م           ا
  

  
  

  



 العلوم االجتماعیةاالجتماعیة                                                                                                               قسم معھد العلوم اإلنسانیة و

  --المجموعة الثانیة  --2022/  2021 --السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعیة  -- جدول توقیت السداسي األول  --
  

  01الطابق  -- 07: القاعة  -- 7: الفوج  -"ج"المحاضرات في المدرج   -

ة الف

  الزمنية

  يام

00:08-09:00  09:00 - 10:00  10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00  14:00 - 15:00  15:00 - 16:00  

ت            الس

  
    

  

  حد
  األنثروبولوجیامدخل إلى 

  -محاضرة  -
  قرار .أ

مدخل إلى االقتصاد      
  -محاضرة  -
  بن سحنون .أ

مدارس     
  بوكابوس.أومناھج

  ي وصفإحصاء 
  دایدي.أ 

  
مدخل إلى 
  قرار.أاألنثروبولوجیا

  

ن   علم االجتماع مدخل إلى  ثن
  راكن.أ

  
 مدخل إلى علم النفس

  برجان.أ
  فرد وثقافة

    لعیداني.أ
 فرد وثقافة

  -محاضرة  -
  بن ناصر .أ

 -علم النفس مدخل إل
  -محاضرة 

    كایسبو.أ
  

  الثالثاء
مدخل إلى الفلسفة                    

  -محاضرة  -
  قیالمین.أ

  مدارس ومناھج
  -محاضرة  -
  حشروف.أ

      

  

 
  

عاء   خروبي.أاللغة اإلنجلیزیة  ر

  
  مدخل إلى الفلسفة

    لصفر. أ

مدخل إلى  علم   
 االجتماع 

 -محاضرة  -
بن عبد هللا .أ  

 إعالم آلي
    حایل. محاضرة أ

  
  

س م   ا
 
 
 
 

      

  

  
  

  



 العلوم االجتماعیةاالجتماعیة                                                                                                               قسم معھد العلوم اإلنسانیة و

  --المجموعة الثانیة  --2022/  2021 --السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعیة  -- جدول توقیت السداسي األول  --
  

  01الطابق  ---  08: القاعة  --- 8: الفوج  -"ج"المحاضرات في المدرج   -

ة الف

  الزمنية

  يام

00:08-09:00  09:00 - 10:00  10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00  14:00 - 15:00  15:00 - 16:00  

ت            الس

  

  

  

  حد
مدخل إلى 

  االنتروبولوجیا
  -محاضرة  -

  قرار .أ

مدخل إلى االقتصاد      
  -محاضرة  -
  بن سحنون .أ

    
مدخل إلى علم 

 النفس
  مزیاني.أ

  مدارس ومناھج
  بوكابوس.أ

  إحصاء وصفي
  دایدي. أ

  

  

ن مدخل إلى   ثن
  بوترنیخ.أاالنتروبولوجیا

 
مدخل إلى علم 

  االجتماع
  راكن.أ

  فرد وثقافة
    أقرور. أ

 فرد وثقافة
  -محاضرة  -
  بن ناصر .أ

 -علم النفس مدخل إل
  -محاضرة 

  كایسبو.أ
  

  

  الثالثاء
مدخل إلى الفلسفة                    

  -محاضرة  -
  قیالمین.أ

  مدارس ومناھج
  -محاضرة  -
  حشروف.أ

     

  

  

  

عاء   ر

  

  

  
  مدخل إلى الفلسفة

  لصفر. أ
  اللغة اإلنجلیزیة

  خروبي.أ

مدخل إلى  علم 
 االجتماع 

 -محاضرة  -
  هللا بن عبد .أ

 إعالم آلي
    حایل. محاضرة أ

  

س م   ا

 
 
 
 

       

  

  

  



 قسم  العلوم االجتماعیة                    معھد العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة                                                                                           

  --المجموعة الثانیة  --2022/  2021 --السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعیة  -- جدول توقیت السداسي األول  --
  

  01الطابق  -09: القاعة  -9: الفوج  --"ج"المحاضرات في المدرج   -

ة الف

  الزمنية

  يام

00:08-09:00  09:00 - 10:00  10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00  14:00 - 15:00  15:00 - 16:00  

ت            الس

  

  

  

  حد
مدخل إلى 

  االنتروبولوجیا
  -محاضرة  -

  قرار .أ

مدخل إلى االقتصاد      
  -محاضرة  -
  بن سحنون .أ

  وصفيإحصاء     
  بوزازوة .أ 

 مدخل إلى علم النفس
  مزیاني. أ

  
  مدارس ومناھج

  بوكابوس.أ

  

ن   فرد وثقافة  ثن
  أقرور.أ

 
مدخل إلى علم 

  بوترنیخ.أ  االجتماع
  مدخل إلى االنتروبولوجیا

    حفاف.أ
 فرد وثقافة

  -محاضرة  -
  بن ناصر .أ

علم النفس مدخل إل
  -محاضرة 

  كایسبو.أ
  

  

  الثالثاء
مدخل إلى الفلسفة                    

  -محاضرة  -
  قیالمین.أ

  مدارس ومناھج
  -محاضرة  -
  حشروف.أ

      

 

  

  

عاء     ر

  
  اللغة اإلنجلیزیة  

 خروبي.أ
  

  مدخل إلى الفلسفة
  لصفر. أ 

مدخل إلى  علم 
 االجتماع 

 -محاضرة  -
  بن عبد هللا .أ

 إعالم آلي
    حایل. محاضرة أ

 

  

س م           ا
  

  
  

  


