
 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي

                                     كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية                                                                                            

 قسم العلوم االجتماعية

 2022/2023جدول التوزيع الزمني للسداسي األول 

 

                                                                          01الدفعة :                                                                          المستوى: السنة أولى علوم اجتماعية

 02/03/04/05/06/07/08/ 01األفواج: 

اليوم 
 /التوقيت

 17:00ــ  15:30 15:30ــ  14:00 14:00ـ  12:30 12:30ـ  11:00 11:00ــ  09:30 09:30 ـــ 08

 10/ ق01ف األحد

 رقيقأنثروبولوجيا/..

 13/ ق 04ف

 رقيق/ . أنثروبولوجيا

 محاضرة

 مدخل إلى علم االجتماع

 د/ الذهبي إبراهيم

 باملدرج /

 

 

 محاضرة

 مدخل إلى علم النفس

 لزعر خيرةد/.

 باملدرج / 

 

 محاضرة

 مدخل إلى االقتصاد

 د/ لعبيدي عمارة

 باملدرج / 

 األسبوع األول 

 11/ ق 02ف

 األسود عأنثروبولوجيا / 

 14/ ق05ف

 األسود ع/. أنثروبولوجيا

 12/ ق03ف

غربي أنثروبولوجيا / 

 خالد

 15/ ق 06ف

غربي /. أنثروبولوجيا

 خالد

 محاضرة+ تطبيق

 الفرد والثقافة

 شعوبيد/.

 باملدرج / 

 13/ ق 04ف األسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 

 خرياطة/ علم اجتماع

 10/ ق01ف

 خرياطةعلم اجتماع/.

 14/ ق05ف

عطاء هللا /. علم اجتماع

 م

 11/ ق 02ف

عطاء هللا علم اجتماع / 

 .م

 تطبيق 

 إعالم آلي

 تامة د/

 بمدرج/ 

 األسبـــــــــــــــــــــــــوع الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث

 15/ ق 06ف

 ذيب/.. علم اجتماع

 12/ ق03ف

 ذيبعلم اجتماع / 

 تطبيق

 لغة أجنبية

 د/حامد علي

 باملدرج / 

 الــــــــــــــــــــــــــــــرابع األسبـــــــــــــــــــــــــــوع



 

 10ق:  01ف: اإلثنين

 زغوان علم النفس /.

 13/ ق 04ف

 شيخةعلم النفس/

 17ق:  01ف:

 مدارس ومناهج

 حوامدي/

 13/ ق 04ف

 مدارس ومناهج

 حوامدي/.

  

 11ق  02ف

/  مدارس ومناهج

 حوامدي

 14/ ق05ف

/  مدارس ومناهج

 حوامدي

 11ق  02ف

 .شيخةعلم النفس/ .

 14ق/ 05ف

 شيخةعلم النفس/ 

  

 12ق  03ف

 عوينعلم النفس / 

 15/ ق06ف

 زغوانعلم النفس/.

 12ق  03ف

/  مدارس ومناهج

 جميات

 15/ ق06ف

 جميات/ مدارس ومناهج

  

 13ق   04ف

 بشير شارف/ الفلسفة

 10/ ق01ف

 بشير شارف/ الفلسفة

 13ق   04ف

 عبد البارئ / .إحصاء

 17/ ق01ف

 عبد البارئ /.إحصاء

  

 14/ ق 05ف

 مشانةالفلسفة/ 

 11/ ق 02ف

 الفلسفة/مشانة

 14/ ق 05ف

 قريشة/  إحصاء

 11/ ق 02ف

 قريشة/.إحصاء

  

 15/ ق06ف

 ميهوبيالفلسفة/

 12/ ق 03ف

 ميهوبيالفلسفة/ 

 15/ ق06ف

 / سواكرإحصاء

 12/ ق 03ف

 سواكر/ .إحصاء

  

 الثالثاء

 محاضرة

 مدخل إلى الفلسفة

 قاسمي / د

 باملدرج / 

 

 محاضرة

 مدارس ومناهج

 / جلول أحمدد

 املدرج / ب

 

 

 محاضرة

 األنثروبولوجيا

 د/رقيق عبد هللا

 املدرج / ب

 

   

 

 

 



 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي

                                                    كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية                                                                             

 قسم العلوم االجتماعية

 2022/2023جدول التوزيع الزمني للسداسي األول 

                                                                        المستوى: السنة أولى علوم اجتماعية

 07/08/09/01/11/21األفواج:                                                                           02الدفعة :   

 17:00ــ  15:30 15:30ــ  14:00 14:00ـ  12:30 12:30ـ  11:00 11:00ــ  09:30 09:30 ـــ 08 اليوم /التوقيت
 األحــــــد

 محاضرة

 مدارس ومناهج

 جلول أحمدد/

 / باملدرج 

 

محاضرة + تطبيق / األسبوع 

 الثاني

 الفرد والثقافة

 .بن فرج هللاد/.

 املدرج / ب

 

 محاضرة

 مدخل علم االجتماع

 د/ الذهبي إبراهيم

 املدرج / ب

 

 10ق 07ف

  بوحنيكعلم اجتماع/.

 13/ ق  10ف

 بوحنيكعلم اجتماع/.

 محاضرة / األسبوع األول 

 مدخل االقتصاد

 د/ غربي عادل

 املدرج/ ب

 11/ ق 08ف

 علم اجتماع / ذيب

 14/ ق11ف

 ذيب علم اجتماع /

 تطبيق / األسبوع الثالث

 إعالم آلي

 تامة د/.

 مدرج/ ب

 12/ ق 09ف

 شريط علم اجتماع /.

 15/ ق 12ف

 شريطعلم اجتماع /

 13/ ق  10ف

 منالأنثروبولوجيا/.

 10ق 07ف

 منال أنثروبولوجيا/.

 تطبيق / األسبوع الرابع

 لغة أجنبية

 د/حامد علي

 املدرج / ب

 14/ ق11ف

 ليندةأنثروبولوجيا /.

 11/ ق 08ف

 ليندةأنثروبولوجيا /.

. 

 15/ ق 12ف

 هادفي أنثروبولوجيا /.

 12/ ق 09ف

  هادفيأنثروبولوجيا / 



 محاضرة اإلثنين

 مدخل إلى الفلسفة

 سعيدي د/ .أ

 باملدرج /

 

 محاضرة

 مدخل إلى علم النفس

 عوين د/.

 باملدرج / 

 

 

 محاضرة

 أنثروبولوجيا

 د/رقيق عبد هللا

 املدرج / ب

 

 
 

 
 

 10ق 07ف الثالثاء

 صالحي فلسفة/.

 13/ ق  10ف

 صالحي فلسفة/.

 10ق 07ف 

مدارس ومناهج/ حم 

 عيدة

 13/ ق  10ف

غربي مدارس ومناهج /.

 ع اللطيف

 

 11/ ق 08ف

 ذيب سليمةفلسفة /

 14/ ق11ف

 ذيب سليمةفلسفة /.

 11/ ق 08ف

مدارس ومناهج 

 معيفي/.

 14/ ق11ف

 معيفيمدارس ومناهج /.

 12/ ق 09ف

 بن الذيب فلسفة /.

 15/ ق 12ف

 بن الذيب فلسفة /.

 12/ ق 09ف

مدارس ومناهج 

 بوعزة سعيد/.

 15/ ق 12ف

بوعزة مدارس ومناهج /.

 سعيد

 13/ ق  10ف

 عوينعلم النفس/

 10ق 07ف

 عوين علم النفس /.

 13ق /  10ف

 مومن إحصاء/

 10ق 07ف

 مومن إحصاء /.

 14/ ق11ف

 ضو فعلم النفس /.

 11/ ق 08ف

 ضو ف علم النفس /.

 14/ ق11ف

 قنوعةإحصاء /

 11/ ق 08ف

 منصور مإحصاء /..

 15/ ق 12ف

 ضيف حإحصاء /..

 12/ ق 09ف

 ضيف حإحصاء /..

 15/ ق 12ف

 عوينعلم النفس /.

 12/ ق 09ف

 عوينعلم النفس /...

 


