
                                    9201-8201                                انصانستزَايط انركرَض انظكاطٍ                  ذارَؿ                        2انظُح انصاَُح   

          08                              9330                           11                         12330                             14                          15330               17 

   تؼزي  8/ ها 2فو ؽ3 اص3 وق3ا األؼـــك

 يظزؼٍ 9/ ها 3يـزب هكَى ف

  تٍ رؼًىٌ َعالء  7/ ها 1يؾ ػزتٍ ؼكَس ف

 يُاقج يشوسٌ 11/ ها 5ذا انعشائز شا3 ف

  12/ ها 6يُهعُح ف

        نطُلحػشوسٌ      10/ها 4نـح ف 

  ؼزيت 9/ ها3ف  وؽ اص3 وق3ا

 يظزؼٍ  7/ ها 1يـزب هكَى ف

   تٍ رؼًىٌ 8/ ها 2يؾ ػزتٍ ؼكَس ف

 يشوس 12/ ها 6ذا3 انعشائز شوا3 ف

   10/ ها 4يُهعُح ف

            ػشوسٌ     11/ها 5نـح ف 

 بشرى   7/ ها 1ف  وؽ3 اص3 وق3ا

        يظزؼٍ  8 / ها2يـزب هكَى ف

 بن رحم 9/ ها 3يؾ ػزتٍ ؼكَس ف

   يشوس 10/ ها 4ذا3 انعشائز شوا3 ف

   11/ ها 5يُهعُح ف

    ػشوسٌ    12/ها 6ح ف ــــنـ

  كهظلح انرارَؿ

 تؼُطُغ

 يؽاضزج

       3  1يكرض 
 

 ح ظـزاكُا طثُؼُ 

 

 مغشيش

        1مدرج 

انًـزب  جذارَؿ وؼضار 

  انوكَى

 يظزؼٍ ظًال

     1ج مدر

  

 تٍ ذؼى  7/ ها 4ف  وؽ3 اص3 وق3ا االشٍُُ

     ػىنًٍ      8/ ها 5يـزب هكَى ف

 ؼُلز يزَى  9/ ها 6فػزتٍ ؼكَس  يؾ

 رحال وفاء  10/ ها 1ذا3 انعشائز شوا3 ف

 هثال ػثك انؼانٍ   11/ ها 2يُهعُح ف

          سَىر يزساهح   12/ ها 3نـــــح ف  

 تٍ ذؼى   8/ ها 5ف  وؽ3 اص3 وق3ا

       ػىنًٍ    9/ ها 6يـزب هكَى ف

 ؼُلز  7/ ها 4فػزتٍ ؼكَس  يؾ

 رؼال  11/ ها 2ذا3 انعشائز شوا3 ف

            هثال  12/ ها 3يُهعُح ف

                        سَىر يزساهح    10/ها 1نـح ف 

 تٍ ذؼى  9/ ها 6ف  وؽ اص3 وق3ا

        ػىنًٍ   7/ ها 4يـزب هكَى ف

   ؼُلز 8/ ها 5فػزتٍ ؼكَس  يؾ

 رؼال  12ذا3 انعشائز شوا3 ف/ ها 

          هثال  10/ ها 1يُهعُح ف

                         سَىر يزساهح 11/ها 2نـح ف 

   

 يُهعُح وذوُُح انثؽس انرارَفٍ                انصالشاء

 بلحاج ناصر

                1مدرج 

 

م انًـزب انؼزتٍ انؽكَس 

 و(   16-19)

 بن زروال 

  1مدرج 

 

 ظؼُم 7/ ها 7ف   وؽ3 اص3 وق3ا  

   راهى   8/ ها 8يـزب هكَى ف 

 هُزوق 9/ ها9فػزتٍ ؼكَس  يؾ

 تشانح آطُا 10/ ها10ذا3 انعشائز شوا3 

   يؼُاٌ كىسٌ  11/ ها 11يُهعُح ف 

    زيور مرزالة  12/ ها 12نــــح ف 

 ظؼُم  8/ ها 8ف   وؽ3 اص3 وق3ا

        راهى  9/ ها 9هكَى ف  يـزب

    هُزوق  7/ ها 7ف ػزتٍ ؼكَس  يؾ

 تشانح  11/ ها 11ذانعشائز شوا ف 

       يؼُاٌ   12/ ها 12يُهعُح ف 

               سَىر يزساهح 10/ها 10نـح ف 

 ظؼُم  9/ ها 9ف   وؽ3 اص3 وق3ا

      راهى    7/ ها 7يـزب هكَى ف 

 ُزوقه  8/ ها 8ف ػزتٍ ؼكَس  يؾ

 تشانح  12/ ها12ذا3 انعشائز شوا ف

      يؼُاٌ    10/ ها 10يُهعُح ف 

               سَىر يزساهح 11/ها 11نـح ف 

    األرتؼاء

 

وانكونح  اإلسالمؿكر  

            األيىَح

 بشرى بن دراجي

     3مدرج 

 ػوثح تٍ يكور 7/ ها 10ؽ3 اص3 ف 

 يظزؼٍ  8/ ها 11يـزب هكَى ف 

 انثار ؿثاغ 9/ ها 12فٍ ؼكَس ػزت يؾ

 تٍ قراظٍ طًُز 10/ ها 7ذا3 انعشائز شوا3 ف 

  ؼظاٌ تٍ طثاع 11/ ها 8يُهعُح ف 

 ظثاَهٍ 12/ ها  9نـــــح ف 

 ػوثح  8/ ها 11ؽ3 اص3 وق3او  ف 

 يظزؼٍ  9/ ها 12يـزب هكَى ف 

  انثار 7/ ها 10ف ػزتٍ ؼكَس  يؾ

 تٍ قراظٍ  11/ ها  8ذانعشائز شوا3 ف 

        ؼظاٌ  12/ ها 9ُهعُح ف ي

 جبايلي  10/ها 7نـح ف 

 ػوثح  9/ ها 12ؽ3 اص3 وق3او  ف 

 انثار   8/ ها11فػزتٍ ؼكَس  يؾ

تٍ  12/ ها 9ذا انعشائز شوا ف 

 قراظٍ

  جبايلي  11/ها 8نـح ف 

          ؼظاٌ   13/ ها 7يُهعُح ف  

 يظزؼٍ 7/ ها 10يـزب هكَى ف 

  واألقَاٌ ذارَؿ انًؼروكاخ انفًُض

 ػثاؼٍ

                 1يكرض 

 انًؼاؿز انؼانى 

 تىهزَىج

           1مدرج 

 

ذارَؿ انعشائز انصواكٍ 

 1انؽكَس وانًؼاؿز 

 ؼًايُك
  1مدرج 
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ذارَؿ انؽزكح انىطُُح  األؼـــك

(1919- 1954)    

 فيصل فالتة

 1مدرج 

 

 انًؼزم اإلطاليٍ 

 و( 15-8)م 

 

 طثٍ طًُز

       1يكرض  

  

 حمداني  7 كا  7/ ها 1ف  هضاَا ع و 

      طثٍ  8/ ها 2ف يؼزم إطاليٍ

     تىهُاف  9/ ها 3ف انؽزكح انىطُُح

 هىارٌ 10/ ها 4ف  انكونح ع3 يغ3ع

تٍ هىَكر  11/ ها 5ف قراطاخ َوكَح

             نكٍََىرا

    12/ها 6نـح ف 

  ؼًكاٍَ   8/ ها 2ف  هضاَا ع و

     طثٍ   9/ ها 3ف يؼزم إطاليٍ

    تىهُاف    7/ ها 1ف انؽزكح انىطُُح

 هىارٌ  11/ ها 5ف  نكونح ع3 يغ3عا

               تٍ هىَكر 12/ ها 6ف قراطاخ َوكَح

   10/ها 4نـح ف 

 ؼًكاٍَ   9/ ها 3ف  هضاَا ع و

    طثٍ  7/ ها 1ف يؼزم اطاليٍ

    تىهُاف  8/ ها 2ف انؽزكح انىطُُح

 هىراٌ 12/ ها 6ف  انكونح ع3 يغ3ع

تٍ  10/ ها 4ف قراطاخ َوكَح

            هىَكر

               11/ها 5نـح ف 

ذارَؿ انلكز االظرًاػٍ   االشٍُُ

وانظُاطٍ  كٍ انلرزج 

 انًؼاؿزج 

 

       1يكرض 

َُح وانًؼزم انكونح انؼصًا

 (  1914-1516انؼزتٍ )

 ػزكح كزَكج

        1يكرض 

   يؼاكح  7/ ها 4ف   هضاَا ع و  
 ؿؽزاوٌ هؼاو   8/ ها 5ف يؼزم إطاليٍ

 ػثهح تٍ َىر  9/ ها 6ف انؽزكح انىطُُح

            هثح َعىق  11/ ها 2ف قراطاخ َوكَح

 طايؼٍ وطُى  12/ها 3نـح ف 

    اكحؼي  8/ ها 5ف   هضاَا ع و

 ؿؽزاو10ٌ/ ها 6ف يؼزم اطاليٍ

 تٍ َىر    7/ ها 4ف انؽزكح انىطُُح

     هثح َعىق   12/ ها 3ف قراطاخ َوكَح

   طايؼٍ 10/ها 1نـح ف 

 يؼاكح  9/ ها 6ف   هضاَا ع و

 ؿؽزاوٌ   7/ ها 4ف يؼزم اطاليٍ

 تٍ َىر  8/ ها 5ف انؽزكح انىطُُح

   هثح َعىق 10/ ها 1ف قراطاخ َوكَح

  طايؼٍ    11/ها 2ف  نـح

 هىارٌ 7/ ها 7ف   هضاَا ع و انصالشاء

  8/ ها 8ف يؼزم إطاليٍ

  نؼثاطٍ كاذٍا  9/ ها 9ف انؽزكح انىطُُح

 ػزكح10/ ها 10فخ انكونح ع3 يغ3ع 

 تىظًؼح أكزو   11/ ها 11ف قراطاخ َوكَح

   12/ها 12نـح ف 

سَاٍَ  10/ ها 1ف انكونح ع3 يغ3ع

 كاذػ

 هىارٌ      8/ ها 8ف   هضاَا ع و

   9/ ها 9ف يؼزم اطاليٍ

      انؼثاطٍ  7/ ها 7ف انؽزكح انىطُُح

 ػزكح  11/ ها 11ف انكونح ع3 يغ3ع

   تىظًؼح 12/ ها 12ف قراطاخ َوكَح

     10/ها 10نـح ف 

 11/ ها 2فانكونح ع3 يغ3ع خ  

            سَاٍَ كاذػ

 هىارٌ     9/ ها 9ف   هضاَا ع و

  7/ ها 7ف يؼزم اطاليٍ

    انؼثاطٍ 8/ ها 8ف انؽزكح انىطُُح

 ػزكح 12/ ها 12ف انكونح ع3 يغ3ع

 تىظًؼح 10/ ها 10ف قراطاخ َوكَح

    11/ها 11نـح ف 

 12/ ها 3ف انكونح ع3 يغ3ع  

     سَاٍَ كاذػ

 هضاَا ػزتُح يؼاؿزج 

 هىارٌ يفرار

 1يكرض 

 

  انؽىكًح وأـالهُاخ انًهُح

 يُلىؾ

 

 1يكرض 

 

   7/ ها 10ف   هضاَا ع و ءاألرتؼا

  8/ ها 11ف يؼزم إطاليٍ

 ناصري رميساء  9/ ها 12ف انؽزكح انىطُُح

 َشَهح ػُثىب 10/ ها 7ف انكونح ع3 يغ3ع

 أكزوتىظًؼح  11/ ها 8ف قراطاخ َوكَح

ـكَى   يزواٍَ  12/ها 9ح ف ــــــــنـ

 هللا

  8/ ها 11ف   هضاَا ع و

   9/ ها 12ف يؼزم اطاليٍ

  َاؿزٌ  7/ ها 10ف نىطُُحانؽزكح ا

  ػُثىب 11/ ها 8ف انكونح ع3 يغ3ع

 تىظًؼح  12/ ها 9ف قراطاخ َوكَح

   يزواٍَ    10/ها 7نـح ف 

   9/ ها 12ف   هضاَا ع و

  7/ ها 10ف يؼزم اطاليٍ

  َاؿزٌ  8/ ها 11ف انؽزكح انىطُُح

   ػُثىب12/ ها 9ف يغ3ع3عانكونح

 تىظًؼح   10/ ها 7ف قراطاخ َوكَح

      يزواٍَ    11/ها 8نـح ف 

  

 

 

  ءذارَؿ إكزَوُا ظُىب انـؽزا

      طثٍ طًُز

 1مدرج 

 

أورتا واأليزَكُرٍُ كٍ انلرزج 

    ذُرح نُهً   انًؼاؿزج 

          1يكرض  

قراطح َوكَح نهكراتاخ  انفًُض

 انرارَفُح

 "منهجية"

 بلفردي

 1مدرج 
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 ذارَؿ وأشار تالق انًـزب  األؼـــك

   انوكَى

 ػثاؼٍ

     19ها   أع3يىظهح    

 

 

    ذارَؿ وأشار انًـزب اإلطاليٍ

 هكوع

   19ها              يؽاضزج

   يرفــح  أظُثُح نـح   

 ػىنًٍ

   19ها   أع3يىظهح 

 

   

 

 

 ذارَؿ انلٍ

 تؼُطُغ

 

 19ضزج                ها يؽا

 

 

انـُاَح وانرزيُى كٍ ػهى   االشٍُُ

    اِشار

 تاػٍ سٍَ انكٍَ

     19ها                يؽاضزج

 

انـُاَح وانرزيُى كٍ ػهى 

    اِشار

 تاػٍ سٍَ انكٍَ

     19ها       أع3يىظهح      

 

 انؼاو -يا هثم انرارَؿ

 ػثاؼٍ

   19ها            أع3يىظهح    

   

  

 

 يُهعُح انرؽزَز 

 طزطام انىرقٌ

     19ها       أع3يىظهح      

 

  ذارَؿ وأشار انًـزب اإلطاليٍ  انصالشاء

 طانى

ها                أػًال يىظهح

19     

 

 

 يـطهؽاخ أشزَح 

 هكوع

     19ها         أع3يىظهح     

  

وانرؼزَؼُح كٍ  األطز انواَىَُح 

 ػهى اِشار

 هكوع

   19ها             يؽاضزج

 

 

 

 ذارَؿ وأشار تالق انًـزب        

    انوكَى

 ػؼالل تهواطى

      19ها                 يؽاضزج

 

 انؼاو  -يا هثم انرارَؿ األرتؼاء

 ػثاؼٍ

 

     19ها                 ذطثُن

 

 يُهعُح انثؽس األشزٌ

 تٍ ػُاع طارج

     19ها         أع3يىظهح    

 

 -نثؽس األشزٌعُح ايُه

 ػؼالل تهواطى

    19ها                 يؽاضزج

 

  

 

  

  انفًُض
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انؽكى انّزاػك وأـالهُاخ  األؼـــك

 انًهُح

 انطُة كزَى

 20م             يؽاضزج

 

 ؿُاَح وذزيُى انرّزاز األشزٌ

 انكٍَ تاػٍ سٍَ

 

 20ها              يؽاضزج
 

انؼًزاٌ وانؼًارج  

 اإلطاليُح

 انطُة كزَى

 20ها            يؽاضزج

 

 

ؿُاَح وذزيُى انرّزاز 

 األشزٌ

 انطُة كزَى

 20ها أع3يىظهح         
 

 

 انعزق األشزٌ  االشٍُُ

 تٍ تزكاٌ طؼكَح

 

 20ها          أع3يىظهح  

  

 انؽلظ انىهائٍ

 تاػٍ سٍَ انكٍَ

 20ها              يؽاضزج

 

انؼًزاٌ وانؼًارج  

 اإلطاليُح

 طزطام انىرقٌ

 20ها أع3يىظهح         

 

  

نؽكى انّزاػك وأـالهُاخ ا

 انًهُح
 انطُة كزَى

       20ها       أع3يىظهح      

 

 ػهى اِشار انرّعزَثٍ انصالشاء

 

 تٍ تزكاٌ طؼكَح

 20ها              يؽاضزج
 

 

 

 ُاؼحاِشار وانظّ 

 تٍ تزكاٌ طؼكَح

 20ها     أع3يىظهح     

 

ػًزاٌ وػًارج  انًـزب    

 انوكَى3

 ػؼالل تهواطى

                           20ها أع3يىظهح        

 

ذوُُاخ اإلػالو اِنٍ  

 انًطثوح كٍ ػهى اِشار

 ؿثاع ػؼالل

 20ها أع3يىظهح         
 

ذوُُاخ اإلػالو اِنٍ 

 شارانًطثوح كٍ ػهى اِ

 ؿثاع ػؼالل

 20ها            يؽاضزج

 

 ؿُاػاخ يا هثم انرّارَؿ األرتؼاء

 ـهُم يىطً

   20ها           يؽاضزج

ػًزاٌ وػًارج  انًـزب 

 انوكَى3

 ػؼالل تهواطى

    يؽاضزج

           20م

  ؿُاػاخ يا هثم انرّارَؿ

 ـهُم يىطً

 20ها        أع3يىظهح   

 

     

  انفًُض
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 -1-َـىؽ ويـاقر أقتُح األؼـــك

 ػىنًٍ

 17ها          يؽاضزج

 

 -1-َـىؽ ويـاقر أقتُح

 ػىنًٍ

 17أػًا ل و  ها 

شارها آو ؽهُحانًًانك انً

 انًاقَح

 راهى َىرانكٍَ
 11ق  محاضرة

  كٍ ؼًارج انهثُح انثىَُح نا 

 ىانًـزب انوكَ

  يوزاٍَ

 17أػًا ل و  ها 

  كٍ ؼًارج انهثُح انثىَُح نا

 انًـزب انوكَى 

 يوزاٍَ

 17ها       يؽاضزج 

 

  -1- ُحكراتاخ انالذُُان االشٍُُ

 انطُة تىطاؼح

 17أػًا ل و  ها 

  -1- ُحكراتاخ انالذُُان

 انطُة تىطاؼح

 17ها           يؽاضزج

 

  انًـزب انوكَى  انًظكىكاخ كٍ

 يوزاٍَ

 17ًا ل و  ها أػ

 

 

 -1-يُهعُح انثؽس انرارَفٍ

 تؼُطُغ

 17أػًا ل و  ها 

 -1-يُهعُح انثؽس انرارَفٍ

 تؼُطُغ

 17ها              يؽاضزج

 انًـزب انوكَى  كٍ  لفارَاخان انصالشاء

 ػهُاخ ظُكج

 17ها        يؽاضزج

انًـزب   كٍ  لفارَاخان

 انوكَى

 تٍ تزكاٌ طؼكَح

 17أػًا ل و  ها 

 ُؼاطانشراػُح و ان انصزوج

 االهرـاقٌ تانًـزب انوكَى

 راهى َىرانكٍَ

 17يؽاضزج ها 

 نـح اظُثُح 

 ظثاَهٍ

 17أػًال و ها 

انًـزب   انًظكىكاخ كٍ

  انوكَى

 يوزاٍَ

 17ها         يؽاضزج 

 

       األرتؼاء

       انفًُض
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 انهـح االظُثُح  كاألؼـــ

 ػؼالل تهواطى

 13ذطثُن م 

 انًـزب انوكَى  انؼًزاٌ كٍ 

 تهواطىػؼالل 

                13ها              يؽاضزج

انًـزب   انؼًزاٌ كٍ 

 انوكَى

 تهواطى ػؼالل 

                13ها              أع3و

 انًواوالذُح

 انطُة كزَى

 13يؽاضزج م  

نؼظكزَح انثُشَطُح انؼًارج ا  االشٍُُ

  انًـزب انوكَى  كٍ

 يوزاٍَ

                                            13ذظ                ها 

  انؼًارج انؼظكزَح انثُشَطُح كٍ

  انًـزب انوكَى

 يوزاٍَ

 13يؽاضزج            ها 

 

 اِشار انؽضزَح وانـارهح

 طزطام انىرقٌ 

 13ها  يؽاضزج            

 

 انُؽد كٍ انؼانى انوكَى 

 طانى

 13ها   أع3و                

    

 انُؽد كٍ انؼانى انوكَى 

 طانى

 13 يؽاضزج        ها

 

انًـزب   األشار انزَلُح كٍ انصالشاء

  انوكَى

 طانى

 13ها   يؽاضزج

 

انًـزب   األشار انزَلُح كٍ

  انوكَى

 طانى

 13ها          ذطثُن

 

 ثوحانروُُاخ انعكَكج انًط 

 اِشارػهى كٍ 

 تاػٍ

 13يؽاضزج م 

 انروُُاخ انعكَكج انًطثوح 

 اِشارػهى كٍ 

 تاػٍ

 13أ ع و  م

كٍ األقَاٌ وانًؼروكاخ 

 انؼانى انوكَى

 ػثاؼٍ

 13يؽاضزج م 

        األرتؼاء

  انفًُض
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 اللغة األجنبية    االشٍُُ
 ميع االفواجتطبيك ج

 6ق

انًواويح انؼؼثُح كٍ 

 – 1830انىطٍ انؼزتٍ ) 

1920 ) 

 6م يفرار هىارٌ

  انؽزكح انـهُىَُح
 ابرير حمودي

  6محاضرة ق 

 

 انصالشاء

 

انًؼزم انؼزتٍ و انكونح 

 (8191  -1840انؼصًاَُح ) 

  ػُظً نُرُى
 6لا          محاضرة

 

االطرؼزام وذارَؿ انىطٍ 

 انؼزتٍ انًؼاؿز

 ض َاؿزؽاته
 6محاضرة ق  

انًؼزم انؼزتٍ و انكونح  

 انؼصًاَُح
 ليتيم عيسى

 4قا   2أعمال م ف

انًؼزم انؼزتٍ و انكونح 

 انؼصًاَُح
 ليتيم عيسى

 6ها  1أػًال و  ف 

انًؼزم انؼزتٍ و انكونح 

 انؼصًاَُح
 ليتيم عيسى

 4قا   2أعمال م ف

 ع ويـاقر ذارَؿ 

 ذُرح
 4قا   1أعمال م ف

 عَؿ و يـاقر ذار

  ذُرُح
 6قا   2أعمال م ف

 يـاقر ذارَؿ و انؼزتٍ

  ذُرُح
 6قا   2أعمال م ف

يكـم إنً ذارَؿ انًؼزم 

 انؼزتٍ

 ـزَاٌ

 4قا  1أعمال م  ف 

يكـم إنً ذارَؿ انًؼزم 

 انؼزتٍ

 ـزَاٌ

 4قا  1أعمال م  ف 

يكـم إنً ذارَؿ انًؼزم 

 انؼزتٍ

 ـزَاٌ

 4قا  1أعمال م  ف 

  ذارَؿ انىطٍ انؼزتٍيـاقر  األرتؼاء

 6ها     يؽاضزج

 تٍ سروال

االذعاهاخ انلكزَح كٍ انىطٍ 

 ( 1914- 1798انؼزتٍ )

  ى ػُظًُنُر

 6لا       محاضرة

االذعاهاخ انلكزَح كٍ انىطٍ  

 انؼزتٍ 

 نُرُى ػُظً
 4قا   2أعمال م ف

الذعاهاخ انلكزَح كٍ 

 انىطٍ انؼزتٍ 

 نُرُى ػُظً
 4قا   2أعمال م ف

انلكزَح كٍ انىطٍ الذعاهاخ 

 انؼزتٍ 

 نُرُى ػُظً
 4قا   2أعمال م ف

 كٍ و عانًواويح انؼؼثُح 

 ؼُلىم
 4قا   1أعمال م ف

 كٍ و عانًواويح انؼؼثُح 

 ؼُلىم
 4قا   1أعمال م ف

 كٍ و عانًواويح انؼؼثُح 

 ؼُلىم
 4قا   1أعمال م ف

 و عاالطرؼزام وذارَؿ 

 تهؽاض َاؿز
 4قا   2أعمال م ف

 و طرؼزام وذارَؿ اال

 تهؽاض َاؿز
 4قا   2أعمال م ف

 و عاالطرؼزام وذارَؿ 

 تهؽاض َاؿز
 4قا   2أعمال م ف

 -طظـزاكُح انىطٍ انؼزتٍ ) فًُضان

 (م –ب

 يـؼُغ

 ا6ق محاضرة

يكـم إنً ذارَؿ انًؼزم 

  ( 1920 – 1798انؼزتٍ) 
 بولريوة لمياء

 6لا      محاضرة
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 انصالشاء

 

 المسألة النفطية في الوطن 
 العربي

 بلحاج ناصر
 محاضرة 

 1ق

انـزاع انؼزتٍ انـهُىٍَ  

1948 

 ابرير حمودي
 محاضرة

 1لا 
 

 انـزاع انؼزتٍ انـهُىٍَ 

 اتزَز ؼًىقٌ

 1ها     1ذطثُن/كىض

 

انـزاع انؼزتٍ 

 انـهُىٍَ

 اتزَز ؼًىقٌ

 1ها      2طثُن/كىضى

 

 ـزاع انؼزتٍ انـهُىٍَان

 اتزَز ؼًىقٌ

 1ها    3طثُن/كىضى
 

 انًظأنح انُلطُح كٍ و ع

 ػزكح كزَكج

 1ها     2ذطثُن/كىض

 

 انًظأنح انُلطُح كٍ و ع

 ػزكح كزَكج

 3ها     3ذطثُن/كىض

 

 انًظأنح انُلطُح كٍ و ع

 ػزكح كزَكج

 1ها    1ذطثُن/كىض
 

   اػكاق يذكزجيُهعُح 

 تهؽاض َاؿز

 14  ها       3طثُن/كىضذ

 

 اػكاق يذكزجيُهعُح 

 تهؽاض َاؿز 

 14ها      2ذطثُن/كىض

 

 اػكاق يذكزجيُهعُح 

 تهؽاض َاؿز 

 14ها       1ذطثُن/كىض
 

األككار انىؼكوَح كٍ انًـزب  األرتؼاء

 انؼزتٍ

 بولريوة
 محاضرة

 1لا 
 

 1945انًؼزم انؼزتٍ يُذ 

 بن زروال
 محاضرة

 1لا 
 

َح كٍ انًـزب االككار انىؼكو 

 انؼزتٍ

 تىهزَىج

 1ها      1ذطثُن/كىض

 

األككار انىؼكوَح كٍ 

 انًـزب انؼزتٍ

 تىهزَىج

 1ها      2ذطثُن/كىض

 

األككار انىؼكوَح كٍ 

 انًـزب انؼزتٍ

 تىهزَىج

 1ها      3ذطثُن/كىض

 

 انهـح االظُثُح 

 ؼاظٍ

 1ها    2ذطثُن/كىض

 

 انهـح االظُثُح

 ؼاظٍ

 1ها     3ذطثُن/كىض

 

 انهـح االظُثُح

 ؼاظٍ

 1ها    1ذطثُن/كىض

 

 1945انًؼزم انؼزتٍ يُذ 

 تٍ سروال

 16ها        3ذطثُن/كىض

 

انًؼزم انؼزتٍ 

 1945يُذ

 تٍ سروال

 16ها        1ذطثُن/كىض

 

 1945انًؼزم انؼزتٍ يُذ

 تٍ سروال

 16ها    2ذطثُن/كىض

 

 انفًُض

 

 اػكاق يذكزجيُهعُح 

 تهؽاض َاؿز

 1 لا محاضرة

 ؼهواخ تؽس

 ذُرح نُهً

 يؽاضزج 

 1م

انفهُط انؼزتٍ كٍ انؼالهاخ 

 انكونُح

 ػزكح كزَكج

 1يؽاضزج م

 انًواوالذُح

 يُلىؾ ؿىرَح

 يؽاضزج

 1م

  

 تىهزَىج نًُاء -يظؤول )ج( انرفـؾ: أ3ق
 



 

 2019-2018                      انظكاطٍ االولتزَايط انركرَض    ذارَؿ انصىرج                  أونً ياطرزانظُح 
                      08                       9330                            11                         12330                           14                       15330                    17 

 انظثد

 

-1954انصىرج انعشائزَح 

1956 

 يُاؿزَح َىطق

 6ضزج         ها يؽا

 

 

انرُظُى انظُاطٍ انؼظكزٌ 

 نهصىرج  انعشائزَح

 ى ػهٍوآظ

 6 يؽاضزج           ها

 

انرُظُى انظُاطٍ انؼظكزٌ  

 نهصىرج  انعشائزَح

 6 ها   2أػًال و ف آظى ػهٍ

انرُظُى انظُاطٍ 

انؼظكزٌ نهصىرج  

 انعشائزَح

 أظوى ػهٍ

 6 ها    1أػًال و ف

انرُظُى انظُاطٍ 

نهصىرج  انؼظكزٌ 

 انعشائزَح

 أظوى ػهٍ

 6 ها    1أػًال و ف

-1954انصىرج انعشائزَح 

1956 

 يُاؿزَح

 6ها      1أػًال و    ف

-1954انصىرج انعشائزَح 

1956 

 يُاؿزَح

 4ها  2أػًال و    ف 

-1954انصىرج انعشائزَح 

1956 

 يُاؿزَح

 4ها  2أػًال و    ف 

انصىرج انعشائزَح كٍ انلكز 

 ٍانؼانً

 ؼًكاٍَ

 4م 2أػًال و ف

انصىرج انعشائزَح كٍ 

 انلكز انؼانًٍ

 ؼًكاٍَ

 6م 1أػًال و ف

انصىرج انعشائزَح كٍ 

 انلكز انؼانًٍ

 ؼًكاٍَ

 6م 1أػًال و ف

 االؼك

 

يـاقر ذارَؿ انصىرج  

  انعشائزَح

 ؼًايُك

 6م 1أػًال و ف

 

يـاقر ذارَؿ انصىرج 

 ؼًايُك انعشائزَح

 6م 2أػًال و ف

انصىرج يـاقر ذارَؿ 

 ؼًايُك انعشائزَح

 6م 2أػًال و ف

 ظذور انصىرج انعشائزَح  

 هزَزٌ طهًُاٌ

 6يؽاضزج    ها 

 

 انصىرج انعشائزَح كٍ

 انلكز انؼانًٍ

 

يؽاضزج          ؼًكاٍَ

 6ها 

 انًذكزاخ –نًُهط انؼلىٌ  

 ػوزج دمحم

 6م 2أػًال و ف

 انًذكزاخ –انًُهط انؼلىٌ 

 ػوزج دمحم

 4م 2ػًال و ف

 انًذكزاخ –هط انؼلىٌ انًُ

 ػوزج دمحم

 4م 2ػًال و ف

 ظذور انصىرج انعشائزَح 

 هزَزٌ 

 4ها  2أػًال و    ف

 ظذور انصىرج انعشائزَح 

 هزَزٌ 

 4ها  2أػًال و    ف

 ظذور انصىرج انعشائزَح 

 هزَزٌ

 6ها   1أػًال و  ف

 االشٍُُ

 

 نـح أظُثُح

 ؼاظٍ

 4ذظ          ها 

 

 انًذكزاخ –انًُهط انؼلىٌ 

 ػوزج دمحم

 6ها     يؽاضزج  

 

يـاقر ذارَؿ انصىرج  

  انعشائزَح

 ؼًايُك

 6يؽاضزج       ها 

 انعـزاكُا انظُاطُح 

    يـؼُغ

 6محاضرة ق
 

  

 ؿُالٍَ انظثرٍ -ق: يظؤول )ج( انرفـؾ
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 السبت
 

يىاهق انكول انؼزتُح 

 يٍ انصىرج وانؼانًُح

 ؿُالٍَ

 15ها    1ذظ    ف

 

يىاهق انكول انؼزتُح 

 وانؼانًُح يٍ انصىرج

 ؿُالٍَ

 15ها       2ذظ    ف

 

يىاهق انكول انؼزتُح 

 وانؼانًُح يٍ انصىرج

 ؿُالٍَ

 15ها       2ذظ    ف

 

يىاهق انكول انؼزتُح  

 وانؼانًُح يٍ انصىرج

 ؿُالٍَ

 9يؽاضزج      ها 
 

 يُهعُح اػكاق يذكزج

 ذُرح

 1يؽاضزج     ها 
 

 نـح كزَظُح

 ؼاظٍ

 9ها      2ذظ         ف

 

 نـح كزَظُح

 ؼاظٍ

 9ها      1ذظ         ف

 

 نـح كزَظُح

 ؼاظٍ

 9ها      1ذظ         ف

 

 يُهعُح اػكاق يذكزج

 ذُرح

 15م 1ذظ ف

 يُهعُح اػكاق يذكزج

 ذُرح

 13م 2ذظ ف

 يُهعُح اػكاق يذكزج

 ذُرح

 15م 1ذظ ف

 االحد
 

االتؼاق انؽضارَح نهصىرج 

 انعشائزَح

 نُرُى

 15م 1ذظ ف

التؼاق انؽضارَح نهصىرج 

 انعشائزَح

 نُرُى

 14م 1ذظ ف

التؼاق انؽضارَح نهصىرج 

 انعشائزَح

 نُرُى

 14م 1ذظ ف

 

 

انًُظًاخ انعًاهزَح 

 نهصىرج انعشائزَح

 

 ؼًكاٍَ

 1يؽاضزج       ها 

 قتهىياطُح انصىرج

 يُاؿزَح

 

 1ها  يؽاضزج     

 انًُظًاخ انعًاهُزَح

 ؼًكاٍَ

 1ها      1ذظ           ف
 

 انًُظًاخ انعًاهُزَح

 ؼًكاٍَ

 1ها       2ذظ        ف

 انًُظًاخ انعًاهُزَح

 ؼًكاٍَ

 1ها       2ذظ        ف

 قتهىياطُح انصىرج

 يُاؿزَح

 13ها     1ذظ        ف

 

 قتهىياطُح انصىرج

 يُاؿزَح

 13ها         2ذظ      ف

 قتهىياطُح انصىرج

 يُاؿزَح

 13ها         2ذظ      ف

 االثنين

 

االتؼاق انؽضارَح نهصىرج 

 انعشائزَح

 1يؽاضزج       ها  نُرُى

 ؼهواخ تؽس

 ذُرح

 1يؽاضزج       ها 

 يُهعُح إػكاق يذكزج

 ذُرح

 1يؽاضزج       ها 

 كهظلح انصىرج

 ـزَاٌ
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 السبت
 

انؽزكاخ انًذهثُح كٍ انـزب 

  اإلطاليٍ

 يُـىرَح

 2يؽاضزج      يكرض 

 

 انُؼاط انلالؼٍ 

  طاهز طىَم

 2يؽاضزج      يكرض 

 

 انرارَؿ انظُاطٍ نهًـزب 

 تؼزي تٍ قرظٍ 

 13، ها 1أػًال و ف

 انرارَؿ انظُاطٍ نهًـزب 

 تؼزي تٍ قراظٍ

 13، ها 2أػًال و ف

 انرارَؿ انظُاطٍ نهًـزب 

 تؼزي تٍ قراظٍ

 13، ها 2أػًال و ف

 طاهز طىَمانُؼاط انلالؼٍ  

 13 ها 1أػًال و ف

 انُؼاط انلالؼٍ  

 طاهز طىَم

 14 ها 1أػًال و ف

 انُؼاط انلالؼٍ  

 طاهز طىَم

 14 ها 1أػًال و ف

انؽزكاخ انًذهثُح كٍ انـزب 

 اإلطاليٍ

 14، ها 2أػًال و ف

 يُـىرَح

ـزب انؽزكاخ انًذهثُح كٍ ان

 اإلطاليٍ

 14، ها 1أػًال و ف

 يُـىرَح

 ؽ إانؽزكاخ انًذهثُح 

 14، ها 1أػًال و ف

 يُـىرَح

 االحد
 

ذارَؿ انؼهىو كٍ انـزب 

 اإلطاليٍ

 يكَاسج 

 13 ها 2أػًال و ف

ذارَؿ انؼهىو كٍ انـزب 

 اإلطاليٍ

 يكَاسج 

 13 ها 2أػًال و ف

ذارَؿ انؼهىو كٍ انـزب 

 اإلطاليٍ

 14ها 2أػًال و فيكَاسج

يـاقر ذارَؿ انـزب  

 اإلطاليٍ

 رؼًاٍَ

 2يؽاضزج يكرض+

 انرارَؿ انظُاطٍ نهًـزب 

 تٍ قراظٍ تؼزي

 2يؽاضزج      يكرض

 
يـاقر ذارَؿ انـزب 

 اإلطاليٍ

 يكَاسج

 16 ها 2أػًال و ف

يـاقر ذارَؿ انـزب 

 اإلطاليٍ

 يكَاسج

 15 ها 1أػًال و ف

يـاقر ذارَؿ انـزب 

 اإلطاليٍ

 يكَاسج

 15 ها 1أػًال و ف
 يكارص ويُاهط 

 هثال ع انؼانٍ

 15 ها 1أػًال و ف

 يكارص ويُاهط 

 هثال ع انؼانٍ

 16 ها 2أػًال و ف

 يكارص ويُاهط 

 هثال ع انؼانٍ

 16 ها 2أػًال و ف

 االثنين

 

 انؼًزاٌ وانًزاكش انؽضارَح

 انطاهز انطىَم

 2يؽاضزج يكرض

  ظـزاكُح انفزائظ

 

 يـؼُغ

 2يؽاضزج يكرض

انؼهىو كٍ انـزب  ذارَؿ

 اإلطاليٍ 

 3 ػؼٍ ػهٍ

 2يؽاضزج      يكرض

 

 يكارص ويُاهط 

 رػُك تاهح

 2يؽاضزج      يكرض

 

  َـىؽ أظُثُح

 ػىنًٍ

 2أو و 14 ها  1فذطثُن   
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انرىاؿم انصواكٍ تٍُ انًؼزم 

 وانـزب االطاليٍ

 ػاػىر يُـىرَح

 3ضزج      يكرض يؽا

 

انؼالهاخ تٍُ انـزب 

االطاليٍ يغ انؼانى 

 انًظُؽٍ

 تاهح رػُك

 3يؽاضزج      يكرض

 

 

 
انرُاراخ انـىكُح كٍ انـزب 

 االطاليٍ

 4، م1ذطثُن، ف

 طىَم

انرُاراخ انـىكُح كٍ 

 انـزب االطاليٍ

 15، م2ذطثُن، ف

 طىَم

انرُاراخ انـىكُح كٍ انـزب 

 االطاليٍ

 16، م3ذطثُن، ف

 مطىَ

 انؼالهاخ تٍُ انـزب االطاليٍ

 15م  2ذطثُن ف

 تاهح رػُك

انؼالهاخ تٍُ انـزب 

 االطاليٍ

 16م 3ذطثُن ف

 تاهح رػُك

انؼالهاخ تٍُ انـزب 

 االطاليٍ

 4م  1ذطثُن ف

 تاهح رػُك

 انرىاؿم انصواكٍ تٍُ انًؼزم 

 16، م3ذطثُن ف

 ػاػىر يُـىرَح

انرىاؿم انصواكٍ تٍُ 

 انًؼزم 

 4، م1فذطثُن 

 ػاػىر يُـىرَح

انرىاؿم انصواكٍ تٍُ 

 انًؼزم 

 16، م2ذطثُن ف

 ػاػىر يُـىرَح

 االحد
 

انؽزكح انلكزَح كٍ انًـزب 

 االوطظ

 

 ػؼٍ ػهٍ

 4يؽاضزج      يكرض

 

 يُهعُح اػكاق يذكزج

 رؼًاٍَ

 4يؽاضزج      يكرض 

  

 انؽزكح انلكزَح كٍ انًـزب 

 4، م1ذطثُن، ف

 يكَاسج 

 ٍ انؽزكح انلكزَح ك

 4، م1ذطثُن، ف

 يكَاسج

 انؽزكح انلكزَح كٍ انًـزب

 4، م1ذطثُن، ف

 يكَاسج
 يُهعُح اػكاق يذكزج 

 15، م2ذطثُن، ف

 طىَم

 يُهعُح اػكاق يذكزج 

 15، م2ذطثُن، ف

 طىَم

 يُهعُح اػكاق يذكزج 

 15، م2ذطثُن، ف

 طىَم

   نـح اظُثُح

 

 15كا  3ف

   نـح اظُثُح

 

 15ها  1ف   

   ثُحنـح اظُ

 

 15كا  2ف

 االثنين

 

 انًواوالذُح

 يُلىؾ

 4يؽاضزج  يكرض 

االطرؼزام وذارَؿ 

 انـزب االطاليٍ

 طثٍ طًُز

 4يؽاضزج يكرض 

انرُاراخ انـىكُح كٍ 

 انـزب االطاليٍ

 انطاهز طىَم

 3يؽاضزج      يكرض 

 ؼهواخ تؽس

 رؼًاٍَ

 4يؽاضزج  يكرض

  

 

 

 

 

 


