
 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
             section (A) group (1)                         

 

 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
11:00-

12:00 
12:00-

13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 
15:00-

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          
          

 االثنين
         فرد وثقافة 
         أ.د/ بن تركي )عن بعد( 

 الثالثاء
     ومناهجمدار  احصاء استداللي   م. االنثروبولوجيا مدخل الى االنثروبولوجيا

     1ق  أ/ لحمر 2أ/ ذيابي ق    1د/ تمرسيت ق  2مدرج    بوطبةأ/ 

 األربعاء
       م.الفلسفة م.علم النفس م.علم االجتماع مدخل الى علم االجتماع

د/ عقيبي ق  18أ.د/ نحوي ق  1د/ صدراتة ق  2أ.د/ صبطي  مدرج 
8   

    

 الخميس
         اعالم الي مدخل الى علم النفس
         1أ/ سهلي ق.اعالم  2أ.د/ تاوريريت  مدرج



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

             section (A) group (2)                         

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          
          

 االثنين
         فرد وثقافة 
         أ.د/ بن تركي )عن بعد( 

 الثالثاء
    مدار ومناهج احصاء استداللي   م. االنثروبولوجيا  مدخل الى االنثروبولوجيا

    2أ/ لحمر ق  5أ/ ذيابي ق    2د/ تمرسيت ق   2مدرج    بوطبةأ/ 

 األربعاء
       م.علم النفس م.علم االجتماع م.الفلسفة مدخل الى علم االجتماع

       20أ.د/ نحوي ق 2د/ صدراتة ق  12د/ عقيبي ق  2أ.د/ صبطي  مدرج 

 الخميس
        اعالم الي  مدخل الى علم النفس
        1أ/ سهلي ق.اعالم   2أ.د/ تاوريريت  مدرج



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
             section (A) group (3)                         

 
 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
        فرد وثقافة  
        أ.د/ بن تركي )عن بعد(  

 الثالثاء
   مدار ومناهج احصاء استداللي   م. االنثروبولوجيا   مدخل الى االنثروبولوجيا

   3أ/ لحمر ق  7أ/ ذيابي ق    3د/ تمرسيت ق    2مدرج    بوطبةأ/ 

 األربعاء
       م.علم االجتماع  م.علم النفس مدخل الى علم االجتماع

       3د/ صدراتة ق   17أ.د/ نحوي ق  2أ.د/ صبطي  مدرج 

 الخميس
       اعالم الي  م.الفلسفة مدخل الى علم النفس
       1أ/ سهلي ق.اعالم   7د/ جنان ق  2أ.د/ تاوريريت  مدرج



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
             section (A) group (4)                         

 

 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
        فرد وثقافة  
أ.د/ بن تركي )عن   

 بعد(
     

 
 

 الثالثاء
   احصاء استداللي       مدخل الى االنثروبولوجيا

   5أ/ ذيابي ق        2مدرج    بوطبةأ/ 

 األربعاء
     مدار ومناهج م.علم النفس   م. االنثروبولوجيا مدخل الى علم االجتماع

     4أ/ لحمر ق  17أ.د/ نحوي ق    4د/ تمرسيت ق  2أ.د/ صبطي  مدرج 

 الخميس
      اعالم الي م.الفلسفة  م.علم االجتماع مدخل الى علم النفس
      1أ/ سهلي ق.اعالم  10د/ جنان ق   4د/ صدراتة ق  2أ.د/ تاوريريت  مدرج



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
             section (A) group (5)                         

 
 

 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
    فرد وثقافة      
    د/ قشي )عن بعد(      

 الثالثاء
          مدخل الى االنثروبولوجيا

          2مدرج    بوطبةأ/ 

 األربعاء
    مدار ومناهج   اعالم الي م. االنثروبولوجيا احصاء استداللي مدخل الى علم االجتماع

    5أ/ لحمر ق    1أ/ سهلي ق.اعالم  5د/ تمرسيت ق  11أ/ ذيابي ق  2أ.د/ صبطي  مدرج 

 الخميس
      م.الفلسفة  م.علم االجتماع مدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس
      9د/ جنان ق   5د/ صدراتة ق  20د/ ريحاني ق  2أ.د/ تاوريريت  مدرج



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
     section (B) group (1)                         

 
 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
    فرد وثقافة      

    )عن بعد( قشيد/       

 االثنين
          
          

 الثالثاء
    م.الفلسفة م. علم االجتماع م. االنثروبولوجيا   مدخل الى االنثروبولوجيا 

د/ بن جلطي ق  4أ.د/ بن ققة ق  1د/ جيماوي ق    2مدرج    بوطبةأ/  
12 

   

 األربعاء
   مدار ومناهج     اعالم الي مدخل الى علم االجتماع احصاء استداللي

   1أ/ لحمر ق      1أ/ سهلي ق.اعالم  2أ.د/ صبطي  مدرج  7أ/ ذيابي ق 

 الخميس
         مدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس

         2أ.د/ تاوريريت  مدرج 18د/ ريحاني ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

     section (B) group (2)                         

 
 

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

16:00 
16:00-17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
         فرد وثقافة 
         )عن بعد( د/ جوادي 

 الثالثاء
  م. علم االجتماع   م. االنثروبولوجيا    مدخل الى االنثروبولوجيا م.الفلسفة

  4أ.د/ بن ققة ق    2د/ جيماوي ق     2مدرج    بوطبةأ/  20د/ بن جلطي ق 

 األربعاء
      اعالم الي  احصاء استداللي مدخل الى علم االجتماع 
      1أ/ سهلي ق.اعالم   12أ/ ذيابي ق  2أ.د/ صبطي  مدرج  

 الخميس
        مدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس مدارس ومناهج
        18د/ حمودة ق  2أ.د/ تاوريريت  مدرج 5د/ يحياوي ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

     section (B) group (3)                         

 
 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
         فرد وثقافة 

         )عن بعد( د/ جوادي 

 االثنين
          
          

 الثالثاء
    م. االنثروبولوجيا م.الفلسفة   اعالم الي مدخل الى االنثروبولوجيا 

    3د/ جيماوي ق  20د/ بن جلطي ق    1أ/ سهلي ق.اعالم  2مدرج    بوطبةأ/  

 األربعاء
       احصاء استداللي  مدخل الى علم االجتماع 
       5أ/ ذيابي ق   2أ.د/ صبطي  مدرج  

 الخميس
   م. علم االجتماع   مدخل الى علم النفس  مدارس ومناهج مدخل الى علم النفس 
   1أ.د/ بن ققة ق    17د/ حمودة ق   6د/ يحياوي ق  2أ.د/ تاوريريت  مدرج 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
     section (B) group (4)                         

 
 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
       فرد وثقافة   
       د/ دباب )عن بعد(   

 الثالثاء
   م. االنثروبولوجيا    اعالم الي  مدخل الى االنثروبولوجيا 

   4د/ جيماوي ق     1أ/ سهلي ق.اعالم   2مدرج    بوطبةأ/  

 األربعاء
   احصاء استداللي  م.الفلسفة   مدارس ومناهج مدخل الى علم االجتماع 
   6أ/ ذيابي ق   28د/ تتيات ق    8د/ يحياوي ق  2أ.د/ صبطي  مدرج  

 الخميس
  م. علم االجتماع     مدخل الى علم النفس  مدخل الى علم النفس 
  2أ.د/ بن ققة ق      20د/ حمودة ق   2أ.د/ تاوريريت  مدرج 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

     section (B) group (5)                         

 
 
 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          
          

 االثنين
       فرد وثقافة   
       )عن بعد( د/ دباب   

 الثالثاء
    م. االنثروبولوجيا  اعالم الي   مدخل الى االنثروبولوجيا 
    5ق  د/العماري  1أ/ سهلي ق.اعالم    2مدرج    بوطبةأ/  

 األربعاء
   م.الفلسفة احصاء استداللي   مدارس ومناهج م. االجتماع مدخل الى علم االجتماع 
   28د/ تتيات ق  1أ/ ذيابي ق    9د/ يحياوي ق  7أ.د/ عرعور ق  2أ.د/ صبطي  مدرج  

 الخميس
         مدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس

         2أ.د/ تاوريريت  مدرج 17د/ حمودة ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (C) group (1)                         

 
 

 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
    فرد وثقافة      
    )عن بعد( د/ دباب      

 الثالثاء
     مدخل الى علم النفس   مدخل الى االنثروبولوجيا اعالم الي 

     17د/ مزردي ق    2مدرج    بوطبةأ/  1أ/ سهلي ق.اعالم  

 األربعاء
   م. االجتماع  م.االنثروبولوجيا   مدخل الى علم االجتماع م.الفلسفة 
   5أ.د/ عرعور ق   1أ/ حمادي  ق   2أ.د/ صبطي  مدرج  28د/ تتيات ق  

 الخميس
   مدارس ومناهج     مدخل الى علم النفس  احصاء استداللي

   3ق  براهيميد/      2أ.د/ تاوريريت  مدرج  2أ/ ذيابي ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (C) group (2)                         

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
    فرد وثقافة      
    )عن بعد( د/ دباب      

 الثالثاء
    مدخل الى علم النفس م. علم االجتماع   مدخل الى االنثروبولوجيا  

    18د/ مزردي ق  3ق  سماح د/ علية   2مدرج    بوطبةأ/   

 األربعاء
   مدارس ومناهج م.االنثروبولوجيا    مدخل الى علم االجتماع اعالم الي 
   9د/ براهيمي ق  2أ/ حمادي  ق    2أ.د/ صبطي  مدرج  1أ/ سهلي ق.اعالم  

 الخميس
       م.الفلسفة مدخل الى علم النفس احصاء استداللي 
د/ علية صفية  2أ.د/ تاوريريت  مدرج 1أ/ ذيابي ق  

 7ق 
      



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

     0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (C) group (3)                         

 
 
 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
         فرد وثقافة 
         )عن بعد( د/ خليل 

 الثالثاء
    م. علم االجتماع م.الفلسفة   مدخل الى االنثروبولوجيا مدخل الى علم النفس اعالم الي

    1د/ علية سماح ق  27د/ علية صفية ق    2مدرج    بوطبةأ/  10د/ دودو ق  2أ/ تبرمسين ق.اعالم 

 األربعاء
   م.االنثروبولوجيا مدارس ومناهج  احصاء   مدخل الى علم االجتماع  
   3أ/ حمادي  ق 3د/ براهيمي ق  8ق    2أ.د/ صبطي  مدرج   

 الخميس
        مدخل الى علم النفس  
        2أ.د/ تاوريريت  مدرج  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (C) group (4)                         

 

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
         فرد وثقافة 
         )عن بعد( د/ خليل 

 الثالثاء
 مدخل الى االنثروبولوجيا اعالم الي م.االنثروبولوجيا

مدخل الى علم 
  م. علم االجتماع م.الفلسفة   النفس

 

 4أ.د/ قاسمي  ق 
د/ علية صفية ق    9د/ دودو ق  2مدرج    بوطبةأ/  2أ/ تبرمسين ق.اعالم 

28 
 2د/ علية سماح ق 

  

 األربعاء
    احصاء مدارس ومناهج    مدخل الى علم االجتماع  
    8ق  2د/ براهيمي ق    2أ.د/ صبطي  مدرج   

 الخميس
        مدخل الى علم النفس  
        2أ.د/ تاوريريت  مدرج  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (C) group (5)                         

 
 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
)عن د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 بعد(
   

 االحد
          

          

 االثنين
       فرد وثقافة   
       )عن بعد( د/ خليل   

 الثالثاء
  م. علم االجتماع م.الفلسفة    اعالم الي مدخل الى االنثروبولوجيا م.االنثروبولوجيا مدخل الى علم النفس

 9د/ دودو ق 
 5أ.د/ قاسمي  ق 

 حميداتد/     2أ/ تبرمسين ق.اعالم  2مدرج    بوطبةأ/ 
 27ق 

د/ علية سماح ق 
3 

 

 األربعاء
        مدخل الى علم االجتماع  احصاء

        2أ.د/ صبطي  مدرج   9ق 

 الخميس
    مدارس ومناهج     مدخل الى علم النفس  
    2د/ براهيمي ق     2أ.د/ تاوريريت  مدرج  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
                                  section (D) group (1)                         

 
 
 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
       فرد وثقافة   
       )عن بعد( د/ خليل   

 الثالثاء
    م.الفلسفة   مدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس  

    13د/ حميدات ق    2أ.د/ تاوريريت  مدرج 10د/ دودو ق   

 األربعاء
       مدخل الى االنثروبولوجيا احصاء اعالم الي م.االنثروبولوجيا

       2أ/ شالة   مدرج  14ق  2أ/ تبرمسين ق.اعالم  2أ.د/ قاسمي  ق 

 الخميس
    م.علم االجتماع مدارس ومناهج   مدخل الى علم االجتماع   
    3د/ العيدي ق  1د/ براهيمي ق   2أ.د/ صبطي  مدرج    



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
                                  section (D) group (2)                         

 

 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
     فرد وثقافة     
     )عن بعد( حنصاليد/      

 الثالثاء
    مدارس ومناهج م.الفلسفة  مدخل الى علم النفس   

    6د/ براهيمي ق  9د/ حميدات ق   2أ.د/ تاوريريت  مدرج   

 األربعاء
   م.علم االجتماع    مدخل الى االنثروبولوجيا اعالم الي م.االنثروبولوجيا احصاء

   2أ.د/ مناصرية ق     2أ/ شالة   مدرج  2أ/ تبرمسين ق.اعالم  5أ.د/ قاسمي  ق  10ق 

 الخميس
مدخل الى علم 

 النفس
      مدخل الى علم االجتماع  

 

       2أ.د/ صبطي  مدرج    6د/ مليوح ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
                                  section (D) group (3)                         

 
 

 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
12:00-

13:00 
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
     فرد وثقافة     
     )عن بعد( حنصاليد/      

 الثالثاء
   مدارس ومناهج    مدخل الى علم النفس   م.الفلسفة

   1د/ براهيمي ق     2أ.د/ تاوريريت  مدرج   2د/ حمدي ق 

 األربعاء
       مدخل الى االنثروبولوجيا  احصاء م.االنثروبولوجيا

       2أ/ شالة   مدرج   14ق  5أ.د/ طويل ق 

 الخميس
مدخل الى علم  اعالم الي

 النفس
    م.علم االجتماع  مدخل الى علم االجتماع 

 

     3أ.د/ مناصرية ق   2أ.د/ صبطي  مدرج   5د/ مليوح ق  2أ/ تبرمسين ق.اعالم 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
                                  section (D) group (4)                         

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
      فرد وثقافة    
      )عن بعد( د/ خياط    

 الثالثاء
       مدخل الى علم النفس  م.الفلسفة 

       2أ.د/ تاوريريت  مدرج  27د/ حمدي ق  

 األربعاء
      مدارس ومناهج مدخل الى االنثروبولوجيا  م.االنثروبولوجيا 
      8د/ لبعل ق  2أ/ شالة   مدرج   6أ.د/ طويل ق  

 الخميس
    م.علم االجتماع   مدخل الى علم االجتماع مدخل الى علم النفس اعالم الي احصاء

    4أ.د/ مناصرية ق    2أ.د/ صبطي  مدرج  8د/ مليوح ق  2أ/ تبرمسين ق.اعالم  3ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

       0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
                                  section (D) group (5)                         

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج   مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد( 
    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني     أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر  

 االحد
          

          

 االثنين
      فرد وثقافة    
      )عن بعد( د/ خياط    

 الثالثاء
     م.علم االجتماع  مدخل الى علم النفس م.الفلسفة  

     7أ.د/ سليماني ق   2أ.د/ تاوريريت  مدرج 11د/ حمدي ق   

 األربعاء
     مدارس ومناهج  مدخل الى االنثروبولوجيا م.االنثروبولوجيا احصاء 
     6د/ لبعل ق   2أ/ شالة   مدرج  10أ.د/ طويل ق  29ق  

 الخميس
      مدخل الى علم النفس مدخل الى علم االجتماع اعالم الي  
      4د/ مليوح ق  2أ.د/ صبطي  مدرج  2أ/ تبرمسين ق.اعالم   



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (E) group (1)                    

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
      فرد وثقافة    

      د/ يحياوي )عن بعد(    

 االثنين
          
          

 الثالثاء
    م.علم االجتماع  مدخل الى علم النفس  اعالم الي  

    4أ.د/ سليماني ق   2أ.د/ تاوريريت  مدرج  2أ/ تبرمسين ق.اعالم   

 األربعاء
    مدارس ومناهج  مدخل الى االنثروبولوجيا احصاء   
    7د/ لبعل ق   2أ/ شالة   مدرج  30ق    

 الخميس
      مدخل الى علم االجتماع مدخل الى علم النفس م.الفلسفة  م.االنثروبولوجيا

      2أ.د/ صبطي  مدرج  4د/ مرابطي ق  10د/ كشكار ق   22د/ درنوني ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
        0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

section (E) group (2)                    

 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
      فرد وثقافة    

      د/ يحياوي )عن بعد(    

 االثنين
          
          

 الثالثاء
      مدخل الى علم النفس   احصاء م.علم االجتماع

      2أ.د/ تاوريريت  مدرج   29ق  6أ.د/ حليلو ق 

 األربعاء
   مدارس ومناهج   مدخل الى االنثروبولوجيا اعالم الي   
   8د/ لبعل ق    2أ/ شالة   مدرج  2أ/ تبرمسين ق.اعالم    

 الخميس
      مدخل الى علم االجتماع م.الفلسفة مدخل الى علم النفس م.االنثروبولوجيا 
      2أ.د/ صبطي  مدرج  9د/ كشكار ق  7د/ مرابطي ق  12د/ درنوني ق  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (E) group (3)                    

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
    فرد وثقافة      

    د/ يحياوي )عن بعد(      

 االثنين
          
          

 الثالثاء
      مدخل الى علم النفس  م.علم االجتماع مدارس ومناهج احصاء

      2أ.د/ تاوريريت  مدرج  6أ.د/ حليلو ق  6د/ مراد ق  29ق 

 األربعاء
      مدخل الى االنثروبولوجيا م.االنثروبولوجيا مدخل الى علم النفس  
      2أ/ شالة   مدرج  26د/ بوغديري ق  17د/ مرابطي ق   

 الخميس
     م.الفلسفة مدخل الى علم االجتماع اعالم الي   
     4د/ كشكار ق  2أ.د/ صبطي  مدرج  2أ/ تبرمسين ق.اعالم    



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (E) group (4)                    

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
    فرد وثقافة      

    د/ يحياوي )عن بعد(      

 االثنين
          
          

 الثالثاء
      مدخل الى علم النفس م.علم االجتماع مدارس ومناهج مدخل الى علم النفس 
      2أ.د/ تاوريريت  مدرج 2أ.د/ حليلو ق  5د/ مراد ق  22د/ خياط ق  

 األربعاء
      مدخل الى االنثروبولوجيا  م.االنثروبولوجيا احصاء اعالم الي

      2أ/ شالة   مدرج   29د/ بوغديري ق  15ق  2أ/ تبرمسين ق.اعالم 

 الخميس
      مدخل الى علم االجتماع    م.الفلسفة

      2أ.د/ صبطي  مدرج     7د/ حيدوسي ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

   0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (E) group (5)                    

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    بعد( )عند/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
        فرد وثقافة  
        د/ لبعل )عن بعد(  

 الثالثاء
      مدخل الى علم النفس مدارس ومناهج  م.علم االجتماع مدخل الى علم النفس

      2أ.د/ تاوريريت  مدرج 4د/ مراد ق   7أ.د/ حليلو ق  21د/ خياط ق 

 األربعاء
      مدخل الى االنثروبولوجيا   م.االنثروبولوجيا اعالم الي

      2أ/ شالة   مدرج    13د/ شين ق  19ق 

 الخميس
      مدخل الى علم االجتماع   م.الفلسفة احصاء

      2أ.د/ صبطي  مدرج    8د/ حيدوسي ق  4ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (F) group (1)                    

 
 

 

 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم
11:00-

12:00 
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
        فرد وثقافة  
        د/ لبعل )عن بعد(  

 الثالثاء
     مدخل الى علم النفس   مدخل الى علم النفس م.الفلسفة م.علم االجتماع

     2أ.د/ تاوريريت  مدرج   23د/ خياط ق  28د/ ماريف ق  5د/ عباسي ق 

 األربعاء
     مدخل الى االنثروبولوجيا    اعالم الي م.االنثروبولوجيا

     2أ/ شالة   مدرج     19ق  8د/ شين ق 

 الخميس
     مدخل الى علم االجتماع   مدارس ومناهج احصاء 
     2أ.د/ صبطي  مدرج    2د/ مالكي ق  10ق  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (F) group (2)                    

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
      فرد وثقافة    
      د/ لبعل )عن بعد(    

 الثالثاء
     مدخل الى علم النفس  مدخل الى علم النفس م.الفلسفة م.علم االجتماع 

     2أ.د/ تاوريريت  مدرج  21د/ خياط ق  12د/ ماريف ق  8د/ عباسي ق  

 األربعاء
     مدخل الى االنثروبولوجيا م.االنثروبولوجيا  اعالم الي  
     2أ/ شالة   مدرج  2د/ شين ق   19ق   

 الخميس
     مدخل الى علم االجتماع  مدارس ومناهج احصاء  
     2أ.د/ صبطي  مدرج   4د/ مالكي ق  12ق   



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (F) group (3)                    

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
      فرد وثقافة    
      د/ لبعل )عن بعد(    

 الثالثاء
     مدخل الى علم النفس  مدخل الى علم النفس م.علم االجتماع  م.الفلسفة

     2أ.د/ تاوريريت  مدرج  22د/ عقاقبة ق  7د/ عباسي ق   26د/ ماريف ق 

 األربعاء
     مدخل الى االنثروبولوجيا  اعالم الي   
     2أ/ شالة   مدرج   19ق    

 الخميس
     مدخل الى علم االجتماع مدارس ومناهج احصاء   
     2أ.د/ صبطي  مدرج  5د/ مالكي ق  12ق    



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (F) group (4)                    

 

 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
         فرد وثقافة 

         )عن بعد( د/ غربي 

 االثنين
          
          

 الثالثاء
   م.الفلسفة  مدخل الى علم النفس   مدارس ومناهج مدخل الى علم النفس احصاء استداللي

   10د/ زيان ق   2أ.د/ تاوريريت  مدرج   4د/ مالكي ق  23د/ عقاقبة ق  8د/ عبة ق 

 األربعاء
     مدخل الى االنثروبولوجيا اعالم الي   م.علم االجتماع 
     2أ/ شالة   مدرج  19ق    10د/ عباسي ق  

 الخميس
     مدخل الى علم االجتماع م. االنثروبولوجيا    
     2أ.د/ صبطي  مدرج  5ق     



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (F) group (5)                    

 
 
 

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

16:00 
16:00-

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
         فرد وثقافة 

         )عن بعد( د/ غربي 

 االثنين
          
          

 الثالثاء
     مدخل الى علم النفس  احصاء استداللي مدارس ومناهج م.الفلسفة مدخل الى علم النفس

     2أ.د/ تاوريريت  مدرج  7د/ عبة ق  4د/عصمان ق  13د/ زيان ق  22د/ عقاقبة ق 

 األربعاء
     مدخل الى االنثروبولوجيا   م.علم االجتماع  
     2أ/ شالة   مدرج    9د/ عباسي ق   

 الخميس
     مدخل الى علم االجتماع    اعالم الي  م. االنثروبولوجيا

     2أ.د/ صبطي  مدرج     19ق  9ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (G) group (1)                     

 

 
 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
    فرد وثقافة      

    )عن بعد( د/ مليوح      

 االثنين
          
          

 الثالثاء
   مدخل الى علم االجتماع   مدخل الى علم النفس مدارس ومناهج احصاء استداللي  م.الفلسفة

   2أ.د/ صبطي  مدرج    21د/ عقاقبة ق  5د/عصمان ق  9د/ عبة ق   10د/ زيان ق 

 األربعاء
   مدخل الى علم النفس   م.علم االجتماع    
   2أ.د/ تاوريريت  مدرج   1أ.د/ عرعور ق     

 الخميس
   مدخل الى االنثروبولوجيا     اعالم الي  م. االنثروبولوجيا 
   2أ/ شالة   مدرج      19ق  11ق  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (G) group (2)                     

 
 
 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
    فرد وثقافة      

    )عن بعد( د/ مليوح      

 االثنين
          
          

 الثالثاء
   مدخل الى علم االجتماع   مدارس ومناهج  م.الفلسفة احصاء استداللي 

   2أ.د/ صبطي  مدرج    7د/عصمان ق   13د/ زيان ق  10د/ عبة ق  

 األربعاء
   مدخل الى علم النفس  م.علم االجتماع     
   2أ.د/ تاوريريت  مدرج  3أ.د/ عرعور ق      

 الخميس
   مدخل الى االنثروبولوجيا    اعالم الي  م. االنثروبولوجيا  مدخل الى علم النفس

   2أ/ شالة   مدرج     19ق  13ق   21د/ حاج لكحل ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

       0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (G) group (3)                     

 
 
 
 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
      فرد وثقافة    
      )عن بعد( د/ مليوح    

 الثالثاء
   مدخل الى علم االجتماع  مدارس ومناهج   م.الفلسفة  

   2أ.د/ صبطي  مدرج   6د/عصمان ق    15د/ بوعائشة ق   

 األربعاء
   مدخل الى علم النفس م.علم االجتماع   احصاء استداللي   
   2أ.د/ تاوريريت  مدرج 4أ.د/ عرعور ق    4د/ عبة ق    

 الخميس
   مدخل الى االنثروبولوجيا   اعالم الي  م. االنثروبولوجيا  مدخل الى علم النفس 
   2أ/ شالة   مدرج    19ق  13ق   22د/ حاج لكحل ق  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (G) group (4)                     

 
 
 
 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
       فرد وثقافة   
       )عن بعد( د/ مرابطي   

 الثالثاء
   مدخل الى علم االجتماع      م.الفلسفة م.علم االجتماع

   2أ.د/ صبطي  مدرج       14د/ بوعائشة ق  7د/ بشقة ق 

 األربعاء
   مدخل الى علم النفس     احصاء استداللي مدارس ومناهج م. االنثروبولوجيا

   2أ.د/ تاوريريت  مدرج     11د/ عبة ق  8ق  د/مراد 27ق 

 الخميس
   مدخل الى االنثروبولوجيا     مدخل الى علم النفس  اعالم الي 
   2أ/ شالة   مدرج      23د/ حاج لكحل ق   19ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (G) group (5)                     

 
 

 

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

17:00 
17:00-

18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
       فرد وثقافة   
       )عن بعد( د/حنصالي   

 الثالثاء
   مدخل الى علم االجتماع    اعالم الي م. االنثروبولوجيا م.علم االجتماع م.الفلسفة

   2أ.د/ صبطي  مدرج     19ق  28ق  9د/ بشقة ق  11د/ بوعائشة ق 

 األربعاء
   مدخل الى علم النفس     مدارس ومناهج احصاء استداللي 
   2أ.د/ تاوريريت  مدرج     4ق  د/مراد 9د/ عبة ق  

 الخميس
   مدخل الى االنثروبولوجيا مدخل الى علم النفس      
   2أ/ شالة   مدرج  23د/ ساعد ق       



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (H) group (1)                    

 
 
 

 اليوم
08:00-
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 16:00-17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
       فرد وثقافة   
)عن  د/حنصالي   

 بعد(
    

 
 

 الثالثاء
    مدخل الى علم االجتماع    م.علم االجتماع م. االنثروبولوجيا اعالم الي

    6أ.د/ صبطي  مدرج     8د/ بشقة ق  30ق  19ق 

 األربعاء
  مدخل الى علم النفس     مدارس ومناهج   احصاء استداللي

  2أ.د/ تاوريريت  مدرج     2د/مراد ق    6د/ عبة ق 

 الخميس
    االنثروبولوجيامدخل الى  مدخل الى علم النفس م.الفلسفة    
    6أ/ شالة   مدرج  22د/ ساعد ق  د/ بن قدور ق     



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

section (H) group (2)                    

 
 
 

 اليوم
08:00-
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 16:00-17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
        فرد وثقافة  

        )عن بعد( د/عدودة  

 االثنين
          
          

 الثالثاء
    مدخل الى علم االجتماع   م.علم االجتماع   

    6أ.د/ صبطي  مدرج    6د/ بشقة ق    

 األربعاء
  مدخل الى علم النفس م. االنثروبولوجيا اعالم الي      مدارس ومناهج

  2أ.د/ تاوريريت  مدرج 10ق  19ق       4ق  أ.د/ شعباني

 الخميس
    مدخل الى االنثروبولوجيا   احصاء استداللي مدخل الى علم النفس  م.الفلسفة

    6أ/ شالة   مدرج    3د/ عبة ق  22د/ عجال ق   د/ بن قدور ق 



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 

       0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 
section (H) group (3)                    

 
 

 اليوم
08:00-
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 16:00-17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
        فرد وثقافة  

        )عن بعد( د/عدودة  

 االثنين
          
          

 الثالثاء
    مدخل الى علم االجتماع      

    6أ.د/ صبطي  مدرج       

 األربعاء
مدخل الى علم 

 النفس
 مدخل الى علم النفس اعالم الي م. االنثروبولوجيا م.علم االجتماع    مدارس ومناهج

 

  2أ.د/ تاوريريت  مدرج 19ق  9ق  5د/ بشقة ق     7ق  أ.د/ شعباني 17د/ بوعيشة ق 

 الخميس
    مدخل الى االنثروبولوجيا   م.الفلسفة احصاء استداللي  
    6أ/ شالة   مدرج    د/ بن قدور ق  2د/ عبة ق   



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
    0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

section (H) group (4)                    

 

 
 

 اليوم
08:00-
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 16:00-17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
          

          

 االثنين
       فرد وثقافة   
       )عن بعد( د/ دبراسو   

 الثالثاء
    مدخل الى علم االجتماع      

    6أ.د/ صبطي  مدرج       

 األربعاء
  مدخل الى علم النفس  م.علم االجتماع اعالم الي   مدارس ومناهج مدخل الى علم النفس 
  2أ.د/ تاوريريت  مدرج  6د/ بشقة ق  19ق    6ق  أ.د/ شعباني 18د/ بوعيشة ق  

 الخميس
    مدخل الى االنثروبولوجيا انثروبولوجيا   م.الفلسفة احصاء استداللي 
    6أ/ شالة   مدرج  5ق    د/ بن قدور ق  3د/ عبة ق  



 جامعة محمد خٌضر بسكرة  
 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة
 

 

 رئٌس القسم: د/ كلثوم مسعودي                                    نائب رئٌس القسم: د/ دلٌلة خٌنش                                 
 

 

 
         0202/0202 األولالتوزٌع الزمنً لطلبة السنة اولى علوم اجتماعٌة للسداسً 

section (H) group (5)                    

 

 اليوم
08:00-
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 16:00-17:00 

17:00-
18:00 

 السبت
    مدخل الى االقتصاد فرد وثقافة )عن بعد(   مدخل الى الفلسفة مدارس ومناهج 
    أ.د/ بولقواس )عن بعد( ا.د/ جابر    )عن بعد(د/ زيان    )عن بعد(أ.د/ شعباني   

 االحد
       فرد وثقافة   

       )عن بعد( د/ دبراسو   

 االثنين
          
          

 الثالثاء
   م.االنثروبولوجيا مدخل الى علم االجتماع اعالم الي     

   18ق  6أ.د/ صبطي  مدرج  19ق      

 األربعاء
مدخل الى علم   

 النفس
  مدخل الى علم النفس م.علم االجتماع    

  2أ.د/ تاوريريت  مدرج 4د/ بشقة ق      20د/ بوعيشة ق   

 الخميس
    مدخل الى االنثروبولوجيا مدارس ومناهج    م.الفلسفة احصاء استداللي

    6أ/ شالة   مدرج  2ق  د/ العيدي    د/ بن قدور ق  1د/ عبة ق 


