اعالن خاص بانطالق الدراسة للسداسي الثاني
( جذع مشترن علوم إنسانية)
ليكن في علم الطلبة ان الدراسة ستنطلك يوم االحد 0202/20/20
بصفة عادية و لذلن على الطلبة االلتزام بالتوليت الجديد المعلن على مستوى
المسم و على مستوى مولع الكلية .

انظذاطً  :األول
انفىج :خًٍع األفىاج
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ _يحاضزاخ
األحــــــذ

االثٍُـٍ

12:91- 10:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
تٍتح
يدًىعح 1االفىاج يٍ
08 _11يذرج3

تارٌخ انحضاراخ
يدًىعح1األفىاج
يٍ(8__1يذرج ) 4

11:11-12:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
إتزٌز
يدًىعح 9األفىاج
يٍ(16__09يذرج) 9

تارٌخ انحضاراخ
ا.
يدًىعح9األفىاج
يٍ( 16__09يذرج ) 4

19:91-11:11

يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
يدًىعح1االفىاج
يٍ (08 _11يذرج ) 4

14:11-19:91

يذخم إنى انفهظفح
تٍ طعٍذي صفٍح
يدًىعح9األفىاج
يٍ( 16__09يذرج )9

13:91-14:11
10:11 -13:91

انثالثــــاء
يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
يدًىعح1األفىاج
يٍ (08 _11يذرج )9
يذارص ويُاهح
أ.
يدًىعح1األفىاج
يٍ 8 _11
(يذرج) 3

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
يدًىعح9األفىاج
يٍ( 16__09يذرج)9

األرتعـاء

يذارص ويُاهح
ا.
يدًىعح9األفىاج
يٍ( 16__9يذرج )4

يذخم إنى وطائم اإلعالو
واالتصال
أ-تالل عثٍذ
يدًىعح1
األفىاج
( 08 _11يذرج)9

يدتًع انًعهىياخ
أ---.
يدًىعح9األفىاج
يٍ ( 16_09يذرج )4

يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
يدًىعح9االفىاج
( 16-09يذرج)4

يدتًع انًعهىياخ
أ---.
يدًىعح1االفىاج
يٍ(08__11يذرج )3

يذخم إنى وطائم اإلعالو
و االتصال
د --- .يدًىعح9االفىاج
يٍ(16__09يذرج 4

يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب اطًاء
يدًىعح  1األفىاج يٍ
( 08 _11يذرج ) 9

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج11 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

12:91- 10:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
تٍتح
يذرج3

تارٌخ انحضاراخ
ا---.
(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح

11:11-12:91

تارٌخ انحضاراخ
ا.تٍ الغح
C2

يذارص ويُاهح
ا.طاٌغً
ق9

يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
أ-- -
(يذرج)4
يدتًع انًعهىياخ
أ---.
(يذرج )4

19:91-11:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
يزاذ عثذ انهادي
يذرج 4

يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
(يذرج ) 4

يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب اطًاء (يذرج ) 4

14:11-19:91

13:91-14:11

10:11 -13:91

(يذرج ) 9
يذارص ويُاهح
أ.حداد
يدًىعح1األفىاج
يٍ ( 0 _11يذرج ) 9
إعالو آنً
طاليح أٍَض
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح

نغح اَدهٍشٌح
ا.دراخً
يذرج4

يذخم إنى عهى اَثار
تٍ طانى عثذ انزساق
ق9

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
تىرَاٌ أطايح
ق9
يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
خزادي عثذ انُاصز
ق9

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج02 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

12:91- 10:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
تٍتح
يذرج3

تارٌخ انحضاراخ
ا---.
(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
(يذرج ) 9

يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
أ---
(يذرج)4

11:11-12:91

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
تٍ تىعشٌش إًٌاٌ
ق14

يذارص ويُاهح
أ.حذاد
يدًىعح (يذرج ) 9

يدتًع انًعهىياخ
أ--- .
(يذرج )4

19:91-11:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ.عثًاًَ عفاف
ق9

تارٌخ انحضاراخ
 /ق4
أ-
يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً (يذرج ) 4
نغح أخُثٍح
تخىع
ا.

14:11-19:91
c01
13:91-14:11
10:11-13:91

إعالو آنً
عثذ انالوي
يذرج 19

يذخم إنى عهى اَثار
تٍ طانى عثذ انزساق
ق9
يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب أطًاء (يذرج ) 4
يذارص و يُاهح
ا .تىسٌذ وطٍهح
ق9

يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
خزادي عثذ انُاصز
ق9

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج19 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح

خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

12:91- 10:11

تارٌخاندشائز انًعاصز
تٍتح
يذرج3

تارٌخ انحضاراخ
ا---.
(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
(يذرج ) 9

يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
أ---
(يذرج)4

11:11-12:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ.تزوال
C4

يذارص ويُاهح
أ.حذاد
يدًىعح (يذرج ) 9

يدتًع انًعهىياخ
أ--- .
(يذرج )4

19:91-11:11

يذارص و يُاهح
أ تىسٌذ وطٍهح
ق4

يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهىغزافٍح
أ .تىرَاٌ اطايح
ق9

نغح أخُثٍح
ا .شزوق يطًز
ق13

تارٌخ انحضاراخ
تزوال
ق9

يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب اطًاء
(يذرج ) 4

يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
 .أ .خزادي عثذ انُاصز
ق9

14:11-19:91

13:91-14:11

10:11-13:91

إعالو آنً
رواتحً
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح

يذخم إنى عهى اَثار
أ .طزطاق
ق13

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج04 :
انظُح اندايعٍح9112 - 9110 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح

12:91- 10:11

11:11-12:91

19:91-11:11

األحــــــذ

االثٍُـٍ

تارٌخاندشائز انًعاصز
تٍتح
يذرج3

تارٌخ انحضاراخ
ا---.
(يذرج ) 4
تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ تزوال
C2

إعالو آنً
طاليح
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح
يذخم إنى عهى اَثار
فىحال
ق19

يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً (يذرج ) 4

14:11-19:91

نغح أخُثٍح
ا شزوق يطًز
ق13

13:91-14:11

تارٌخ انحضاراخ
ا ..تىسغٍُح ايٍُح ق9

10:11-13:91

انثالثــــاء
يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
ا( -.يذرج ) 9
يذارص ويُاهح
أ.حذاد
يدًىعح (يذرج ) 9
يذارص و يُاهح
ا حذيز سٌُة
ق13
يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب اطًاء
(يذرج ) 4
يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
ق19.

األرتعـاء
يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
أ---
(يذرج)4
يدتًع انًعهىياخ
أ---.
(يذرج )4

يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
ا.تالل عثٍذ
ق19

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج05 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

12:91- 10:11

تارٌخاندشائز انًعاصز
تٍتح
يذرج3

تارٌخ انحضاراخ
ا---.
(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
(يذرج ) 9

يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
أ---
(يذرج)4

11:11-12:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ.عثًاًَ عفاف
ق13

تارٌخ انحضاراخ
تىسغٍُح أيٍُح
ق19.

يذارص ويُاهح
أ.حذاد
يدًىعح (يذرج ) 9

يدتًع انًعهىياخ
أ--- .
(يذرج )4

يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
(يذرج ) 4

19:91-11:11

14:11-19:91

13:91-14:11

10:11-13:91

يذخم إنى عهى اَثار
أ.شكشاك
ق9

يذارص ويُاهح
ا.حذيز سٌُة
قاعح c1

يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب اطًاء
(يذرج ) 4
نغح أخُثٍح
ا .تهقاضً إًٌاٌ
ق4

إعالو آنً
ا .شعالل
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح
يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
تٍ تىعشٌش إًٌاٌ
ق19

يذخم إنى وطائم اإلعالو واإلتصال
ا.
ق9

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج10 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح

12:91- 10:11

األحــــــذ

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

تارٌخاندشائز انًعاصز
تٍتح
يذرج3

تارٌخ انحضاراخ
ا---.
(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
(يذرج ) 9

يذخم إنى وطائم اإلعالو واالتصال
أ---
(يذرج)4

يذارص ويُاهح
أ.حذاد
يدًىعح (يذرج ) 9

يدتًع انًعهىياخ
أ---.
(يذرج )4

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهىغزافٍح
ق9

يذخم إنى عهى اَثار
تٍ الغح
ق4

11:11-12:91

19:91-11:11

يذارص و يُاهح
اعقاقثح حُاٌ
ق14

14:11-19:91

إعالو آنً
عثذ انالوي
يذرج9

13:91-14:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ .تظطانً
يذرج 4

10:11-13:91

يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً (يذرج ) 4
تارٌخ انحضاراخ
يقارَح ٌىطف
ق 91..
نغح أخُثٍح
أ.يشاع حُاٌ
ق0

يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب اطًاء
(يذرج ) 4
يذخم إنى وطائم اإلعالو و اإلتصال
ا.عثٍذ تالل
ق19

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج10 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

تارٌخ انحضاراخ
ا--- .
(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
(يذرج ) 9
يذارص ويُاهح
أ.حذاد
يدًىعح (يذرج ) 9

12:91- 10:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
تٍتح
(يذرج) 9

11:11-12:91

يذارص ويُاهح
ا.هًُ
قاعحc1.

نغح أخُثٍح
ا.يشاع حُاٌ
انقاعح c3

19:91-11:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
عاشىرج ريشي
ق13

أ .يذخم إنى عهى اَثار
ا .تاشً
(يذرج ) 4

14:11-19:91

إعالو آنً
خفال
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح

تارٌخ انحضاراخ
عىاج كُشج
قاعح4.

13:91-14:11

10:11-13:91

األرتعـاء
يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
أ---
(يذرج )4
يدتًع انًعهىياخ
أ ( --- /يذرج )4
يذخم إنى وطائم اإلعالو و اإلتصال
--ق19

يذخم إنى انفهظفح
أ .تىَاب اطًاء
(يذرج ) 4
يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
شعثاٌ َظزٌٍ
قاعحc4.

يذخم إنى عهى اَثار
تىسغٍُح
ق10

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج10 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

12:91- 10:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
تٍتح
(يذرج) 9

14:11-19:91

13:91-14:11

10:11-13:91

تارٌخ انحضاراخ
--(يذرج ) 4

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
ا
انقاعح c 4

11:11-12:91

19:91-11:11

االثٍُـٍ

تارٌخ اندشائز انًعاصز
طفىحً
انقاعح C1
إعالو آنً
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح
انًزكشٌح
ا.خفال

انثالثــــاء
يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
(يذرج ) 9
يذارص ويُاهح
أ.حذاد
يدًىعح (يذرج ) 9

أ .يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
(يذرج ) 4

األرتعـاء
يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
أ---
(يذرج )4
يدتًع انًعهىياخ
أ ( --- /يذرج )4
يذخم إنى وطائم اإلعالو و اإلتصال
انقاعح 14

نغح أخُثٍح
دراخً حظاو
انقاعحc9

مدخل إىل الفلسفة
أ .تىَاب اطًاء
(يذرج ) 4

تارٌخ انحضاراخ
فىحال احًذ
انقاعح c2

يذارص و يُاهح
خانذي --
انقاعح c2

يذخم إنى عهى اَثار
فىحال
انقاعح c4

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج12 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

انثالثــــاء

األرتعـاء

االثٍُـٍ

يذارص ويُاهح
أ  /حذاد
(يذرج)4

يدتًع انًعهىياخ
أ ( --- /يذرج )9

تارٌخ انحضاراخ
--(يذرج ) 4

أ .يذخم إنى عهى اَثار
أ-.تاشً
(يذرج ) 4

يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
د( --- .يذرج )9

تارٌخ انحضاراخ
انقاعحc3
تىطُح

يذخم إنى يذارص ويُاهح
أعقاتححُاٌ
انقاعح c1

12:91- 10:11

11:11-12:91

19:91-11:11

14:11-19:91

13:91-14:11

10:11-13:91

يذخم إنى تارٌخ اندشائز
انًعاصز
إتزٌز
(يذرج) 9
يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
شعثاٌ َظزٌٍ
ق1
يذخم إنى تارٌخ اندشائز
انًعاصز
طفىحً
انقاعح c9

يذخم إنى انفهظفح
تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج )9

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
-- -(يذرج ) 9

يذخم إنى وطائم اإلعالو و
اإلتصال
عثٍذ تالل
ق17

نغح أخُثٍح
أ .تهقاضً إًٌاٌ
انقاعح10

يذخم إنى عهى اَثار
تىسغٍُح ايٍُح
انقاعح c1
إعالو آنً
رواتحً
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج11 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112:

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح

12:91- 10:11

11:11-12:91

األحــــــذ

االثٍُـٍ

يذارص ويُاهح
هًُ
يذرج 1
تارٌخ اندشائز انًعاصز
إتزٌز
(يذرج) 9

تارٌخ انحضاراخ
عىاج كُشج
انقاعح c2
تارٌخ انحضاراخ
--(يذرج ) 4

انثالثــــاء
يذارص ويُاهح
أ  /حذاد
(يذرج)4
يذخم إنى عهى اَثار
باش
(يذرج ) 4

يدتًع انًعهىياخ
أ ( --- /يذرج )9
يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
د( --- .يذرج )9
يذخم إنى عهى اَثار
أ تىسغٍُح ايٍُح
(انًذرج )19

19:91-11:11

14:11-19:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
عاشىرج ريشي
انقاعح c9

يذخم إنى انفهظفح
تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج )9

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
-- -(يذرج ) 9

13:91-14:11

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
أ  /طىكحال
انقاعح 14

نغح أخُثٍح
تخىع
انقاعح c4

إعالو آنً
طاليح
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح

10:11-13:91

األرتعـاء

يذخم إنى وطائم اإلعالو و اإلتصال
دمحمي انخايظح
انقاعح c9

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج11 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112 :

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ

االثٍُـٍ

12:91- 10:11

11:11-12:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
إتزٌز
(يذرج) 9

19:91-11:11

يذارص ويُاهح
أ  /طىانًٍح نًٍاء ق 19

14:11-19:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
تظطانً
انقاعح c4

13:91-14:11

نغح أخُثٍح
ا.تخىع c04

تارٌخ انحضاراخ
--(يذرج ) 4
يذخم إنى وطائم اإلعالو و
اإلتصال
انقاعح c2

10:11-13:91

يذخم إنى انفهظفح
تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج )9
يذخم إنى عهى اَثار
عىاج كُشج
قc1 :

انثالثــــاء

األرتعـاء

يذارص ويُاهح
أ- /حذاد
(يذرج)4

يدتًع انًعهىياخ
أ ( --- /يذرج )9

أ .يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
(يذرج ) 4

يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
د( ---.يذرج )9

إعالو آنً
تٍ يُصىر سهٍزج
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح
يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
-- -(يذرج ) 9
يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
أ  /طىكحال
انقاعح 14

تارٌخ انحضاراخ
عىنًً

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج19 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112:

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح
خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
انثالثــــاء

األرتعـاء

األحــــــذ

يذارص ويُاهح
أ - /حذاد
(يذرج)4

يدتًع انًعهىياخ
أ ( --- /يذرج )9

تارٌخ انحضاراخ
أ --- /
(يذرج ) 4

أ .يذخم إنى عهى اَثار
أ .تاشً
(يذرج ) 4

يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
د--- .
(يذرج )9

19:91-11:11

نغح أخُثٍح
أ  /طعذي احالو
انقاعح 9

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
أ  /يىري ٌاطًٍُح
انقاعح c2

يذخم إنى وطائم اإلعالو و اإلتصال
يحًىدي انخايظح
انقاعح c3

14:11-19:91

يذخم إنى انفهظفح
أ /تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج )9

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
أ -- -- /
(يذرج ) 9

يذخم إنى عهى اَثار
أ  /شكشاك
ق12

تارٌخ انحضاراخ
أ -يقاريح
انقاعح c3

إعالو آنً
أ  /طاليح اٍَض
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح
انًزكشٌح

12:91- 10:11

يذارص ويُاهح
أ /تىسٌذ وطٍهح
انقاعح c3

11:11-12:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
د /إتزٌز
(يذرج) 9

13:91-14:11

10:11-13:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ  /يزاذ عثذ انهادي
انقاعح c2

االثٍُـٍ

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج19 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112:

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح

خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ
- 10:11
12:91
-12:91
11:11
-11:11
19:91
-19:91
14:11
-14:11
13:91
-13:91
10:11

تارٌخ اندشائز انًعاصز
ا.اتزٌز
(يذرج ) 9

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

تارٌخ انحضاراخ
ا .عىنًً
قc1
تارٌخ انحضاراخ
ا--- .
(يذرج ) 4

يذخم إنى يذارص ويُاهح
أ-.حذاد
(يذرج)4
أ .يذخم إنى عهى اَثار
ب .باش
ا( --- .يذرج )4

يدتًع انًعهىياخ
أ --- /
(يذرج )9
يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
د--- .
(يذرج )9

يذخم إنى وطائم اإلعالو و
االتصال
انقاعح c9
تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ .بن تعونسيمة
يذرج 4
يذارص ويُاهح
أ طاٌغً
ق4

إعالو آنً
رواتحً
قاعح اإلعالو اَنً تانكهٍح
يذخم انى انفهظفح
أ  /تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج ) 9

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
أ-- -- /
(يذرج ) 9

يذخم إنى عهى اَثار
ا.فىحال
انقاعح c4

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
أ .يىري ٌاطًٍُح
ق10

نغح أخُثٍح
طعذي احالو ق 12

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج14 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112:

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح

خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح

- 10:11
12:91
-12:91
11:11
-11:11
19:91
-19:91
14:11
-14:11
13:91
-13:91
10:11

األحــــــذ

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

يذخم إنى انًُاهح
انثٍثهٍىغزافٍح
أ  .نطزع حظٍٍ
انقاعح c4
تارٌخ اندشائز انًعاصز
ا ..اتزٌز
(يذرج ) 9

تارٌخ انحضاراخ
أ .فىحال احًذ
انقاعح c4

يذخم إنى يذارص ويُاهح
أ-.حذاد
(يذرج)4

يذخم إنى يدتًع انًعهىياخ
أ--- /
(يذرج ) 9

تارٌخ انحضاراخ
أ--- .
(يذرج ) 4

أ .يذخم إنى عهى اَثار
ا-- .تاشً
(يذرج ) 4

يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
د--- .
(يذرج )9

يذارص ويُاهح
أ ..خالدي عبدالمالك
انقاعحc4

يذخم إنى عهى اَثار
فزٌطاص
انقاعحc4

تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ.بن تعونسيمة
انقاعحc2

إعالو آنً
طاليح
قاعح اإلعالو اَنً
تانكهٍح
يذخم انى انفهظفح
تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج ) 9
نغح أخُثٍح
أ.سعدي احالم
و1

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
أ-- -- .
(يذرج ) 9
يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
أ .يشاع
انقاعح c9

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج13 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112:

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح

خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ
- 10:11
12:91
-12:91
11:11
-11:11
19:91

يذارص ويُاهح
أ طاٌغً
قc1
تارٌخ اندشائز انًعاصز
ا ..اتزٌز
(يذرج ) 9
تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ.تهعزتً عًز
انًذرج 1

-19:91
14:11
-14:11
13:91
- 13.91
10.11

االثٍُـٍ

تارٌخ انحضاراخ
ا.
انقاعح c3

تارٌخ انحضاراخ
--أ.
(يذرج ) 4
نغح أخُثٍح
تٍ او انظعذ.
C1
يذخم انى انفهظفح
تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج ) 9

انثالثــــاء

األرتعـاء

يذخم إنى يذارص ويُاهح
أ--.حذاد
(يذرج)4
أ .يذخم إنى عهى اَثار
ا-- .تاشً
(يذرج ) 4

يدتًع انًعهىياخ
أ --- /
(يذرج ) 9
يذخم إنى وطائم اإلعالو و
االتصال
د--- .
(يذرج )9

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
-- -أ.
(يذرج ) 9

إعالو آنً
شالغًح
قاعح اإلعالو اَنً تانكهٍح

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
تٍ حزكاخ وحٍذج
C1

يذخم إنى وطائم اإلعالو و
االتصال
قc2

يذخم إنى عهى اَثار
ا.
ق10

انخًٍـض

انظذاطً  :األول
انفىج10 :
انظُح اندايعٍح9191 - 9112:

خايعح انحاج نخضز تاتُح 1
كهٍح انعهىو اإلَظاٍَح و االختًاعٍح
فزع خذع يشتزك عهىو إَظاٍَح

خذول اطتعًال انشيٍ :يحاضزاخ  +أعًال يىخهح
األحــــــذ
- 10:11
12:91

تارٌخ اندشائز انًعاصز
أ. .تهعزتً عًز
انقاعح 91
تارٌخ اندشائز انًعاصز
ا ..اتزٌز
(يذرج ) 9

-11:11
19:91

يذخم إنى عهى اَثار
ا.تٍ الغح
ق 10

-12:91
11:11

-13:91
10:11

تارٌخ انحضاراخ
ا.
قc4

يذخم إنى يذارص ويُاهح
حذاد
ا(--.يذرج )4

يدتًع انًعهىياخ
أ --- /
(يذرج ) 9

أ .يذخم إنى عهى اَثار
ا-- .تاشً
(يذرج ) 4

يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
د--- .
(يذرج )9

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهىغزافٍح
أ .تٍ حزكاخ وحٍذج
ق14

نغح أخُثٍح
ا.
ق10

تارٌخ انحضاراخ
--أ.
(يذرج ) 9

يذخم انى انفهظفح
تٍ طعٍذي صفٍح
(يذرج ) 9

-19:91
14:11
-14:11
13:91

االثٍُـٍ

انثالثــــاء

األرتعـاء

إعالو آنً
شالغًح
قاعح اإلعالو اَنً تانًكتثح

يذخم إنى انًُاهح انثٍثهٍىغزافٍح
-- -أ.
(يذرج ) 9

يذارص ويُاهح
ا .طىانًٍح نًٍاء
ق91
يذخم إنى وطائم اإلعالو و االتصال
ا.يحًىدي
قc3

انخًٍـض

