
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 الحاج لخضر – 1جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                         جذع مشترك علوم اجتماعية

 0201/  0202السداسي األول  

 امتعيةجذع مشرتك علوم اجالس نة الأوىل  الأس بوعيبرانمج ادلراسة احلضوري 

  2127فيفريي  77اىل  2172جانفي  71من 

 4+3+2+1األفواج  : المجموعة األولى 

 6+5األفواج  : الثانية المجموعة

 8+7األفواج  :  الثالثةالمجموعة 

 11+9األفواج  :  الرابعةالمجموعة 

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

علم مدخل إلى      الثالثاء
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 المدرج الكبير

مدخل إلى 
 فلسفةال
 بن سماعين.أ

 المدرج الكبير

 مدارس ومناهج
 حشاني.أ

 المدرج الكبير

مدخل إلى 
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 المدرج الكبير

 األجنبية اللغة     األربعاء
 أ

 المدرج الكبير

 لياآل اإلعالم
  . أ

 المدرج الكبير

علم مدخل إلى 
 النفس

 أ شينار
 المدرج الكبير

 اإلحصاء
 أ

 المدرج الكبير

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

مدخل إلى      الثالثاء
 فلسفةال
 بن سماعين.أ

 021المدرج 

علم مدخل إلى 
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 021المدرج 

مدخل إلى 
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 021المدرج 

 مدارس ومناهج
 حشاني.أ

 021المدرج 

 لياآل اإلعالم     األربعاء
  . أ

 021المدرج 

 األجنبية اللغة
 أ

 021المدرج 

 اإلحصاء
 أ

 021المدرج 

علم مدخل إلى 
 النفس

 أ شينار
 021المدرج 

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

 مدارس ومناهج     الثالثاء
 حشاني.أ

 020المدرج 

مدخل إلى 
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 020المدرج 

علم مدخل إلى 
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 020المدرج 

مدخل إلى 
 فلسفةال
 بن سماعين.ا

 020المدرج 

علم مدخل إلى      األربعاء
 النفس

 أ شينار
 020المدرج 

 اإلحصاء
 أ

 020المدرج 

 األجنبية اللغة
 أ

 020المدرج 

 لياآل اإلعالم
  . أ

 020المدرج 

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

مدخل إلى      الثالثاء
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 20المدرج 

 مدارس ومناهج
 حشاني.أ

 20المدرج 

مدخل إلى 
 فلسفةال

 بن سماعيل
 20المدرج 

علم مدخل إلى 
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 20المدرج 

 اإلحصاء     األربعاء
 أ

 20المدرج 

علم إلى  .م
 النفس

 أ شينار
 20 المدرج

 لياآل اإلعالم
 .أ

 20المدرج 

 األجنبية اللغة
 .أ

 20المدرج 



 

 

 

 14+13+12+11األفواج  :  الخامسةالمجموعة 

 16+15األفواج :  السادسةالمجموعة 

 18+17األفواج :  السابعةالمجموعة 

 21+19 األفواج : الثامنةالمجموعة 

 

 

 اإلدارة

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

علم مدخل إلى  األربعاء
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 المدرج الكبير

مدخل إلى 
 فلسفةال
 بن سماعين.أ

 المدرج الكبير

 مدارس ومناهج
 حشاني.أ

 المدرج الكبير

مدخل إلى 
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 المدرج الكبير

    

 األجنبية اللغة الخميس
 أ

 المدرج الكبير

 لياآل اإلعالم
 .أ

 المدرج الكبير

علم مدخل إلى 
 النفس

 أ شينار
 المدرج الكبير

 اإلحصاء
 أ

 المدرج الكبير

    

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

مدخل إلى  األربعاء
 فلسفةال
 بن سماعين.أ

 021المدرج 

علم مدخل إلى 
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 021المدرج 

مدخل إلى 
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 021المدرج 

 مدارس ومناهج
 حشاني.أ

 021المدرج 

    

 لياآل اإلعالم الخميس
 .أ

 021المدرج 

 األجنبية اللغة
 أ

 021المدرج 

 اإلحصاء
 أ

 021المدرج 

علم مدخل إلى 
 النفس

 أ شينار
 021المدرج 

    

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

 مدارس ومناهج األربعاء
 حشاني.أ

 020المدرج 

مدخل إلى 
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 020المدرج 

علم مدخل إلى 
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 020المدرج 

مدخل إلى 
 فلسفةال
 بن سماعين.ا

 020المدرج 

    

علم مدخل إلى  الخميس
 النفس

 أ شينار
 020المدرج 

 اإلحصاء
 أ

 020المدرج 

 األجنبية اللغة
 أ

 020المدرج 

 لياآل اإلعالم
 .أ

 020المدرج 

    

 التوقيت     

 االيام

8:11- 19:11 19:11 – 11:11 11:11-  11:11 11:11- 12:11 12:11 – 13:11 13:11 – 14:11 14:11 – 15:11 15:11 – 16:11 

مدخل إلى  األربعاء
 نرروبولوجيااأل

 مطمر.أ
 20المدرج 

 مدارس ومناهج
 حشاني.أ

 20المدرج 

مدخل إلى 
 فلسفةال

 بن سماعيل
 20المدرج 

علم مدخل إلى 
 االجتماع

 بن ساهل.أ
 20المدرج 

    

 اإلحصاء الخميس
 أ

 20المدرج 

علم مدخل إلى 
 النفس

 أ شينار
 20 المدرج

 لياآل اإلعالم
 .أ

 20المدرج 

 األجنبية اللغة
 أ

 20المدرج 

    


