
  قسم  العلوم االجتماعیةاالجتماعیة                                                                                                               معھد العلوم اإلنسانیة و

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

  02الطابق  --- 06: القاعة  ---15: الفوج  --"ج"القاعة المحاضرات في   -

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
  ومناھجمدارس 

 دبي. أ
  

  
  ي وصفإحصاء 

 جوابي.أ 
  

  فرد وثقافة
    حمداني .أ

  مدخل إلى االقتصاد
  -محاضرة  -
  سحنونبن  .أ

  مدخل إلى االنتروبولوجیا
  -محاضرة  -

    بوماجن.أ

  

ن   ثن
  مدخل إلى علم النفس

  –محاضرة  -
  خرایفیة.أ

  فرد وثقافة
  -محاضرة  -
  زواد رشید .أ

 مدخل إلى علم النفس    
بولجاج.   أ  

 
  مدخل إلى االنتروبولوجیا

مصطفي.أ  
  مدخل إلى علم االجتماع

  اللحیاني. أ

  

  مدخل إلى الفلسفة  الثالثاء
قشراوي.أ  

  
  اللغة اإلنجلیزیة

      حشاد.أ
 مدخل إلى الفلسفة

  -محاضرة  -
  لصفر.أ

  مدارس ومناھج
  -محاضرة  -

وھایبیة.أ    

  

عاء  إعالم آلي  ر
  حایل. محاضرةأ

  علم االجتماع مدخل إلى
  -محاضرة  -

  زیتوني.أ
      

  
  

  

س م           ا
  

  
  

  



  قسم  العلوم االجتماعیة                    معھد العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة                                                                                           

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

  02الطابق  -- 07: القاعة  -- 16: الفوج  --"ج"القاعة المحاضرات في   -

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
. أمدارس ومناھج

 دبي
  

  
  وصفيإحصاء 

 جوابي .أ 
  

  فرد وثقافة
    حمداني .أ

  مدخل إلى االقتصاد
  -محاضرة  -
  سحنونبن  .أ

  مدخل إلى االنتروبولوجیا
  -محاضرة  -

    بوماجن.أ
  

ن   ثن
مدخل إلى علم 

  النفس
  –محاضرة  -

  خرایفیة.أ

  فرد وثقافة
  -محاضرة  -
  زواد رشید .أ

    
مدخل إلى 

  االنتروبولوجیا
مصطفي.أ  

 
  مدخل إلى علم االجتماع

اللحیاني. أ  
 مدخل إلى علم النفس

  بولجاج.  أ

  

  اللغة اإلنجلیزیة  الثالثاء
حشاد.أ  

  
  مدخل إلى الفلسفة

      قشراوي.أ
 مدخل إلى الفلسفة

  -محاضرة  -
  لصفر.أ

  مدارس ومناھج
  -محاضرة  -

وھایبیة.أ    

  

عاء  إعالم آلي  ر
  حایل. محاضرةأ

  مدخل إلى علم االجتماع
  -محاضرة  -

  زیتوني.أ
      

  
  

  

س م   ا
 
 
 
 

      

  

  
  

 



  العلوم االجتماعیةقسم  االجتماعیة                                                                                                               معھد العلوم اإلنسانیة و

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

  02الطابق  --- 08: القاعة  -- 17: الفوج  --"ج"القاعة المحاضرات في   -

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
. أمدارس ومناھج

 دبي
  

  
  وصفيإحصاء 

 جوابي .أ 
  

  فرد وثقافة
    حمداني .أ

  مدخل إلى االقتصاد
  -محاضرة  -
  سحنونبن  .أ

مدخل إلى 
  االنتروبولوجیا

  -محاضرة  -
  بوماجن.أ

  

  

ن   ثن
  مدخل إلى علم النفس

  –محاضرة  -
  خرایفیة.أ

  فرد وثقافة
  -محاضرة  -
  زواد رشید .أ

  
 

  
  مدخل إلى علم االجتماع

اللحیاني. أ  

 
 مدخل إلى علم النفس

بولجاج. أ  
مدخل إلى 

  االنتروبولوجیا
  مصطفي .أ

  

   الثالثاء

  
  مدخل إلى الفلسفة

قشراوي.أ  

  
  اللغة اإلنجلیزیة

  حشاد.أ

 مدخل إلى الفلسفة
  -محاضرة  -

  لصفر.أ

  مدارس ومناھج
  -محاضرة  -

وھایبیة.أ    

  

عاء  إعالم آلي  ر
  حایل. محاضرةأ

  مدخل إلى علم االجتماع
  -محاضرة  -

  زیتوني.أ
      

  
  

  

س م   ا

 
 
 
 

       

  

  

  

  



  قسم  العلوم االجتماعیة                   معھد العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                                            

  -- وعة الرابعة المجم --2022/  2021 --علوم اجتماعیة  السنة األولى جذع مشترك --جدول توقیت السداسي األول --
  

  02الطابق  --- 09: القاعة  --- 18: الفوج  --"ج"القاعة المحاضرات في   -

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
  فرد وثقافة

 میلود. أ
  

  
 مدخل إلى علم النفس

 غیالسي.  أ
  

  إحصاء وصفي 
    بلعباسي.أ 

  مدخل إلى االقتصاد
  -محاضرة  -
  سحنونبن  .أ

  مدخل إلى االنتروبولوجیا
  -محاضرة  -

    بوماجن.أ

  

ن   ثن
  مدخل إلى علم النفس

  –محاضرة  -
  خرایفیة.أ

  فرد وثقافة
  -محاضرة  -
  زواد رشید .أ

    
مدخل إلى 

  االنتروبولوجیا
  خالف محمد. أ

 
  مدخل إلى علم االجتماع

خالف محمد.أ  
  مدارس ومناھج

  شیخي. أ

  

   الثالثاء

  
  اللغة اإلنجلیزیة  

  حشاد.أ
  مدخل إلى الفلسفة

  قشراوي.أ

 مدخل إلى الفلسفة
  -محاضرة  -

  لصفر.أ

  مدارس ومناھج
  -محاضرة  -

وھایبیة.أ    

  

عاء  إعالم آلي  ر
  حایل. محاضرة أ

  مدخل إلى علم االجتماع
  -محاضرة  -

  زیتوني.أ
      

  
  

  

س م           ا
  

  
  

 


