
 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس
 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ

 (1اٌفىج ) -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ األوًٌ ػٍىَ اخزّبػُخ خزع ِشزشن

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

  ِذخً إًٌ ػٍُ إٌفظ خً إًٌ اٌفٍغفخِذ إػالَ آٌٍ  االزذ

   د/ثٍىفُف  

21ق  23ق  .16ق    

 ِذخً إًٌ ػٍُ االلزصبد ِذخً إًٌ ػٍُ إٌفظ ٌغخ أخٕجُخ   االثُٕٓ

 أ/ د/ ثٓ ػشٍ عؼُذح   

 

1ِذسج     1اٌّذسج    

   إزصبء وصفٍ  فرد و ثقافة اٌثالثبء

     د/ثهزىْ

1ِذسج 20ق      

 ِذاسط وِٕبهح )د( )َ(ِذخً إًٌ ػٍُ االخزّبع ِذخً إًٌ اٌفٍغفخ إًٌ ػٍُ االخزّبع ِذخً  األسثؼبء

 د/عهً زّضاوٌ د/ عهً زّضاوٌ أ.د/ ِؼُشػ أ/ػمىْ 

16ق  1ِذسج   1ِذسج   .21ق   

 

 اٌخُّظ

  ِذخً إًٌ االٔثشوثىٌىخُب فشد وثمبفخ ِذخً إًٌ االٔثشوثىٌىخُب ِذاسط و ِٕبهح

 د/ ثٓ سِضبْ عبُِخ

 

  أ/ػمىْ أ/ثىزشَك /شُسبوٌ عُّخأ

1ِذسج  1ِذسج   22ق  22ق    

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                             سئُظ اٌمغُ                                                                         الخانات الغير مضللة = التطبيقات : 

 

 



 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ

 2اٌفىج  -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ األوًٌ ػٍىَ اخزّبػُخ خزع ِشزشن

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 ِذخً اًٌ ػٍُ إٌفظ ِذخً اًٌ االٔثشوثىٌىخُب  )د(ِذاسط و ِٕبهح  االزذ

  أ/ثٓ دػبط  أ/ثشووٍ 

19ق  16ق   21ق   

 ِذخً إًٌ ػٍُ االلزصبد ِذخً إًٌ ػٍُ إٌفظ    االثُٕٓ

 د/ د/ ثٓ ػشٍ عؼُذح   

1ِذسج     1ِذسج    

 اػالَ اٌٍ  ٌغخ اخٕجُخ  فرد و ثقافة اٌثالثبء

     زىْد/ثه

1ِذسج  26ق   23ق    

 إزصبء وصفٍ ِذخً إًٌ ػٍُ االخزّبع ِذخً إًٌ اٌفٍغفخ  ِذخً اًٌ اٌفٍغفخ األسثؼبء

  د/ عهً زّضاوٌ أ.د/ ِؼُشػ  أ/زذاد

9ق 1ِذسج    1ِذسج   16ق   

 

 اٌخُّظ

  فشد و ثمبفخ ِذخً اًٌ ػٍُ االخزّبع ِذخً إًٌ االٔثشوثىٌىخُب ِذاسط و ِٕبهح

 ِضبْ عبُِخد/ ثٓ س

 

  أ/ ثىزشَك أ/ػمىْ  شُسبوٌ عُّخ أ/

1ِذسج  1ِذسج   17ق  17ق    

   الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                            سئُظ اٌمغُ                                                          الخانات الغير مضللة = التطبيقات 
 

 



 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوس

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ

 3اٌفىج  -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ األوًٌ ػٍىَ اخزّبػُخ خزع ِشزشن

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 ِذخً اًٌ ػٍُ إٌفظ اػالَ اٌٍ ِذاسط و ِٕبهح   ذاالز

   أ/ثشووٍ  

21ق   23ق  23ق   

 ِذخً إًٌ ػٍُ االلزصبد ِذخً إًٌ ػٍُ إٌفظ    االثُٕٓ

 د/ د/ ثٓ ػشٍ عؼُذح   

1ِذسج     1ِذسج    

  ِذخً اًٌ ػٍُ االخزّبع  ِذخً اًٌ اٌفٍغفخ فرد و ثقافة اٌثالثبء

  الطٍ أ/  أ/ طبٌجٍ د/ثهزىْ

1ِذسج  27ق   23ق     

 ٌغخ اخٕجُخ ِذخً إًٌ ػٍُ االخزّبع ِذخً إًٌ اٌفٍغفخ   األسثؼبء

  د/ عهً زّضاوٌ أ.د/ ِؼُشػ  

1ِذسج    1ِذسج   10ق   

 

 اٌخُّظ

 فشد و ثمبفخ ِذخً إًٌ االٔثشوثىٌىخُب إزصبء وصفٍ ِذخً إًٌ االٔثشوثىٌىخُب ِذاسط و ِٕبهح

 د/ ثٓ سِضبْ عبُِخ

 

 أ/ ثىزشَك أ/شُسبوٌ عُّخ  أ/شُسبوٌ عُّخ

1ِذسج  1ِذسج   18ق  18ق  18ق    

 الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                          الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ         

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 1اٌفىج  -2019-2018اٌغذاعٍ األوي إٌفظاٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ اٌثبُٔخ ػٍُ 

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٍ االزذ

 )د(

 د–ٔظشَبد اٌشخصُخ 

 

  َ –ٔظشَبد اٌزؼٍُ  د()اٌجسث رمُٕبد و ِٕهدُخ

  أ/ أِضَبْ  ثىزشَك  أ/  د/ثبدَظ

16ق  16ق   16ق   2ِذسج     

 َ–ٔظشَبد اٌشخصُخ  )د(ػٍُ إٌفظ اٌفُضَىٌىخٍ االثُٕٓ

 

 َ–ؼشفٍ ػٍُ إٌفظ اٌّ ِٕهدُخ و رمُٕبد اٌجسث)َ(  

 أ / هبًِ د/ثىػدىج   أ/ أِضَبْ  د/ ثبدَظ

16ق  2ِذسج   2ِذسج    2ِذسج    

 ٌغخ أخٕجُخ ػٍُ إٌفظ اٌفُضَىٌىخٍ ػٍُ إٌفظ إٌّى و اٌفشوق اٌفشدَخ )َ( اٌمُبط إٌفغٍ  اٌثالثبء

 أ/ أ/ ششاثٓ د/ ثىػدىج  أ/ 

16ق   2ِذسج   2ِذسج   16ق    

رىٕىٌىخُب االرصبي واإلػالَ           اٌمُبط إٌفغٍ   األسثؼبء

 و اٌزىثُك

  ػٍُ إٌفظ إٌّى و اٌفشوق اٌفشدَخ

  أ/ د/آٌُُّ شؼجبْ  د/ ِؼشوف 

2ِذسج   16ق   16ق     

  

 سئُظ اٌمغُ                                                                                                                                                                                                  الخانات المضللة = المحاضرات 

  الخانات الغير مضللة = التطبيقات                                                              

 



 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس

 اإلٔغبُٔخوٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ و

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ

 2اٌفىج  -2019-2018اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ اٌثبُٔخ ػٍُ إٌفظ اٌغذاعٍ األوي

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 رمُٕبد و ِٕهدُخ  االزذ

 د()اٌجسث

 د–ٌشخصُخ ٔظشَبد ا َ –ٔظشَبد اٌزؼٍُ  ػٍُ إٌفظ اٌفُضَىٌىخٍ)د(

 

 أ/ أِضَبْ أ/ أِضَبْ  د/ ثبدَظ ثىزشَك أ/ 

17ق   17ق   2ِذسج   17ق    

 َ–ٔظشَبد اٌشخصُخ   االثُٕٓ

 

 َ–ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٍ  ِٕهدُخ و رمُٕبد اٌجسث)َ(  ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٍ)د(

 أ / هبًِ د/ثىػدىج  د/ثبدَظ أ/ أِضَبْ  

2ِذسج   16ق   2ِذسج   2ِذسج    

 ٌغخ أخٕجُخ ػٍُ إٌفظ اٌفُضَىٌىخٍ)َ( ػٍُ إٌفظ إٌّى و اٌفشوق اٌفشدَخ )َ(  اٌمُبط إٌفغٍ اٌثالثبء

 أ/ أ/ ششاثٓ د/ ثىػدىج   أ/

17ق  2ِذسج    2ِذسج   17ق    

رىٕىٌىخُب االرصبي         اٌمُبط إٌفغٍ   األسثؼبء

 و االػالَ و اٌزىثُك

ػٍُ إٌفظ إٌّى و اٌفشوق 

 اٌفشدَخ

 أ/ د/آٌُُّ شؼجبْ  شوفد/ ِؼ 

2ِذسج   17ق      17ق  

  

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                                               الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 

 



 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

  -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -إٌفظ اٌؼُبدٌػٍُ اٌثبٌثخ اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 ػٍُ إٌفظ اٌّشضٍ ٌٍطفً واٌّشاهك إٌّهح اٌؼُبدٌ و دساعخ زبٌخ  اضطشاثبد اٌغٍىن)َ( اٌسىوّخ وأخاللُبد اٌّهٕخ )َ(  االزذ

 د/ ثٓ ػشٍ  د/ ثٓ ػشٍ  أ.أِضَبْ د.ثبدَظ 

18ق   18ق    18ق  18ق  

اضطشاثبد اٌشخصُخ ػٕذ   االثُٕٓ

 )د(اٌشاشذ 

االضطشاثبد اٌسغُخ اٌسشوُخ و األدارُخ   ٌّشضٍ ٌٍطفً واٌّشاهك)َ(ػٍُ إٌفظ ا اضطشاثبد اٌغٍىن

)َ( 

 أ. ششاثٓ  أ.خذو أ.أِضَبْ د.ثٓ ػشٍ 

18ق   18ق   18ق   18ق    

-إٌّهح اٌؼُبدٌ و دساعخ زبٌخ   اٌثالثبء

َ 

  اٌغُىىعىِبرُه َ -اخزجبساد اٌشخصُخ

  د/ ِؼىشخ أ/ هبًِ د/ ثىػدىج 

18ق  18ق   18ق     

االضطشاثبد اٌسغُخ اٌسشوُخ و   ألسثؼبءا

 األدارُخ )د(

اضطشاثبد اٌشخصُخ ػٕذ 

 )َ( اٌشاشذ

 ٌغخ أخٕجُخ  اخزجبساد اٌشخصُخ )د(

 أ/ أ/ د.أثشوبْ أ/ثهٍىي عبسح أشىاق أ/ 

18ق   18ق   18ق   18ق    

  

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                الخانات الغير مضللة = التطبيقات                                                                      

                                                                                          ُسئُظ اٌمغ 

 



 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ

 -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -ُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ األوًٌ ِبعزش ػٍُ إٌفظ اٌصسخاٌزىل

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 ػٍُ إٌفظ اٌؼصجٍ اٌغذٌ)َ(   االزذ

 

 ػٍُ إٌفظ اٌؼصجٍ اٌغذٌ)د( ػٍُ إٌفظ اٌجُىٌىخٍ)َ(

 أ/  أ/ خذو أ/ خذو  

20ق    20 ق  20ق    

ػٍُ إٌفظ اٌؼصجٍ  خطىاد أدبص اٌجسث)َ( االرصبي فٍ اٌّدبي اٌصسٍ)َ( لُبط اٌصسخ)د(  االثُٕٓ

 إٌّبػٍ)د(

 أ/ أ/هبًِ عُّشح د/ثٓ ػشٍ أ/ 

20ق   20ق   20ق   20ق    

إٌّبرج األعبعُخ فٍ ػٍُ   خطىاد أدبص اٌجسث)د(  اٌثالثبء

 إٌفظ اٌصسخ )َ(

 لُبط اٌصسخ )َ(

 أ/ششاثٓ عهبَ وهُٕخ د/أثشوبْ اٌصبٌر  أ/ 

20ق   20ق    20ق    

     األسثؼبء

 

 

     

     

 

 اٌخُّظ

إٌّبرج األعبعُخ فٍ ػٍُ إٌفظ  ػٍُ االوثئخ اٌغٍىوٍ)د( ػٍُ االوثئخ اٌغٍىوٍ)َ(

 اٌصسخ )د(

ػٍُ إٌفظ اٌؼصجٍ 

 إٌّبػٍ)َ(

 

  د/أثشوبْ ي عبسح أشىاقأ/ثهٍى أ ثهٍىي عبسح أشىاق أ ثهٍىي عبسح أشىاق

20ق  20ق   20ق   20ق     

  

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                     سئُظ اٌمغُ                                                                                   الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 

 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ

 -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ اٌثبُٔخ ِبعزش ػٍُ إٌفظ اٌصسخ

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

      االزذ

     

     

ػٍُ إٌفظ اٌؼالخٍ و اٌزذخً ٌذي  -َ-اٌزشثُخ اٌؼالخُخ اٌّمبثٍخ االوٍُُٕىُخ)َ(   االثُٕٓ

 -َ–اٌطفً واٌشاشذ

 ازصبء اعزذالٌٍ

 د/ِبِٓ أ.ششاثٓ عهبَ   أ/ خذو د/ ثىػدىج 

19ق   19ق   19ق   09ق   

اٌزذخالد فٍ ػٍُ إٌفظ  -َ-اٌزذخً االوٍُُٕىٍ خاألِشاض اٌغُىىعىِبرُ -َ-اٌّمبوالرُخ  اٌثالثبء

 -َ-اٌصسخ

 د/ أثشوبْ أ.هبًِ عُّشح د/ ِؼىشخ أ/ 

19ق   19ق   19ق   19ق    

 اٌّمبثٍخ االوٍُُٕىُخ)د( اٌزذخً االوٍُُٕىٍ )د( ازصبء اعزذالٌٍ   األسثؼبء

 أ/ ثهٍىي أ/ ثهٍىي أ/  

19ق    19ق   19ق    

 

 اٌخُّظ

خٍ و اٌزذخً ػٍُ إٌفظ اٌؼال 

 ٌذي اٌطفً واٌشاشذ

  اٌزشثُخ اٌؼالخُخ اٌزذخالد فٍ ػٍُ إٌفظ اٌصسخ

  أ/ أ/ أ/ 

19ق   19ق   19ق     

 

  

     الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                 سئُظ اٌمغُ                                                                                             الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 



 

 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 1اٌفىج  -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ اٌثبُٔخ ػٍُ االخزّبع

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 َ -لضبَب دوٌُخ ساهٕخ -َ-ِٕهدُخ اٌجسث االزذ

 
  ٌغخ أخٕجُخ 

    ثٓ دػبط  أ/  ثشووٍ  أ/ 

2ِذسج  2ِذسج   17ق      

 لضبَب دوٌُخ ساهٕخ إزصبء  َ -ػٍُ إٌفظ االخزّبػٍ االثُٕٓ

 

 ِٕهدُخ اٌجسث

 ثشووٍ  أ/  ثٓ دػبط  أ/  ِٕبذ د/  أ.صسِبْ

2ِذسج  27ق   17ق   19ق    

ٔظشَبد ػٍُ االخزّبع  َ -اٌزغُش االخزّبػٍ  اٌثالثبء

 اٌسذَثخ

 َ-اٌّشىالد االخزّبػُخ ُِبدَٓ ػٍُ االخزّبع

زّضاوٌد/  أ/ ثىلطف ِصُجر أ/  ثهزىْد/    

2ِذسج   17ق   2ِذسج  25ق    

ٔظشَبد ػٍُ االخزّبع اٌسذَثخ  َ-ُِبدَٓ ػٍُ االخزّبع اٌّشىالد االخزّبػُخ خزّبػٍاٌزغُش اال  األسثؼبء

-َ 

 وىاشٍ أ/  د/ٌجشػ  أ/ ِشغبد أ/ 

17ق   17ق   20ق   1ِذسج    

 

 اٌخُّظ

     

     

     

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                            سئُظ اٌمغُ                                                                                                                                                  الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2اٌفىج  -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -ٌٍغٕخ اٌثبُٔخ ػٍُ االخزّبع اٌزىلُذ األعجىػٍ

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 َ -لضبَب دوٌُخ ساهٕخ -َ-ِٕهدُخ اٌجسث االزذ

 

 لضبَب دوٌُخ ساهٕخ

 
  ٌغخ أخٕجُخ

   ثٓ دػبط  ثٓ دػبط  ثشووٍ 

2ِذسج  2ِذسج   19ق   27ق    

  ازصبء  ِٕهدُخ اٌجسث َ -ػٍُ إٌفظ االخزّبػٍ االثُٕٓ

  د/ِٕبذ  ثشووٍ  أ.صسِبْ

2ِذسج  17ق   21ق      

ٔظشَبد ػٍُ االخزّبع  ُِبدَٓ ػٍُ االخزّبع َ -اٌزغُش االخزّبػٍ  اٌثالثبء

 اٌسذَثخ 

 َ-اٌّشىالد االخزّبػُخ

 أ/ ثىلطف ثهزىْد/  

 

زّضاوٌد/  د/شؼجبْ  

2ِذسج   16ق  24 ق  2ِذسج    

ٔظشَبد ػٍُ االخزّبع اٌسذَثخ  َ-ُِبدَٓ ػٍُ االخزّبع اٌزغُش االخزّبػٍ )د(اٌّشىالد االخزّبػُخ  األسثؼبء

-َ 

 وىاشٍ أ/  ٌجشػ  أ/ سواثسٍ أ/ ِشغبد 

20ق   20ق   21ق   1ِذسج    

 

 اٌخُّظ

     

     

     

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

  سئُظ اٌمغُ                 مضللة = التطبيقات                                                                                                            الخانات الغير/ 

 

 

 



 

 

 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018اٌغذاعٍ األوي -ٌٍغٕخ اٌثبٌثخ ػٍُ االخزّبع اٌزىلُذ األعجىػٍ

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

اٌذساعبد اٌّؤعغخ فٍ   االزذ

 َ -ػٍُ االخزّبع

اٌزسًٍُ وِؼبٌدخ اٌّؼطُبد 

 -د –اٌُّذأُخ 

 -ػٍُ اخزّبع اٌّؤعغبد

 )د(

 

  أ/ ثىزشَك د.ِٕبذ سفُك د.ِٕبذ سفُك 

22ق       22ق   22ق  

اٌزسًٍُ وِؼبٌدخ   االثُٕٓ

 -َ–اٌّؼطُبد اٌُّذأُخ 

اٌذساعبد اٌّؤعغخ فٍ 

 -د-ػٍُ االخزّبع

عىعُىٌىخُب اٌشاثظ 

 َ-االخزّبػٍ 

عىعُىٌىخُب اٌشاثظ 

 -د–االخزّبػٍ 

 أ.ألطٍ سثبة أ.ألطٍ سثبة أ/ألطٍ د.ِٕبذ سفُك 

22ق   22ق   22ق     22ق  

إٌظشَبد اٌّؼبصشح فٍ  الثبءاٌث

 َ -ػٍُ االخزّبع

إٌظشَبد اٌّؼبصشح فٍ 

 ػٍُ االخزّبع )د(

 

 -ػٍُ اخزّبع اٌّؤعغبد 

)َ( 

اٌزسًٍُ االخزّبػٍ ٌمضبَب 

 زمىق االٔغبْ)َ(

 د/سزبُِٕخ د.زّضاوٌ  أ.صسِبْ أ.صسِبْ

22ق  22ق   22ق   22ق     

اٌسىوّخ وأخاللُبد  )د(ٍِزمً اٌزذسَت   -َ -ٍِزمً اٌزذسَت   األسثؼبء

 -َ   –اٌّهٕخ 

 ٌغخ أخٕجُخ 

 أ/ أ/ػمىْ  أ.وىاشٍ أ.وىاشٍ 

  22ق   22ق   22ق   22ق  

 

 اٌخُّظ

     

     

     

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                              سئُظ اٌمغُ                                                                                                                الخانات الغير مضللة = التطبيقات 



 

 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

  -2019-2018اٌغذاعٍ األوي -ٌثمبفٍ اٌسضشٌ اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ اٌثبُٔخ ِبعزش ػٍُ االخزّبع ا

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

      االزذ

     

     

      االثُٕٓ

     

     

اٌذَّىغشافُب فٍ اٌذساعبد  َ-اٌّمبوٌزُخ  اٌثالثبء

 َ -اٌسضشَخ

اٌذَّىغشافُب فٍ اٌذساعبد 

  د -اٌسضشَخ

 اٌزخطُظ اٌسضشٌ)د( اٌزخطُظ اٌسضشٌ)َ(

 أ/ِصُجر أ/ِصُجر أ. سواثسٍ أ. سواثسٍ أ/ ثىلطف

21ق  21ق   21ق   21ق   21ق    

 ِٕبهح اٌذساعبد اٌسضشَخ  االرصبي األسثؼبء

 -َ- 

 ِٕبهح اٌذساعبد اٌسضشَخ 

 -د-

االٔثشوثىٌىخُب اٌسضشَخ  -َ  –االٔثشوثىٌىخُب اٌسضشَخ 

 -د –

 أ.شُسبوٌ أ.شُسبوٌ أ/ٌجشاسح هبٌخ /ٌجشاسح هبٌخأ د/ثهزىْ

21ق  21ق   21ق   23ق   23ق    

 

 اٌخُّظ

إٌظشَبد اٌّؼبصشح فٍ ػٍُ  ٌغخ أخٕجُخ

 -َ  –االخزّبع اٌسضشٌ 

إٌظشَبد اٌّؼبصشح فٍ ػٍُ 

 -د –االخزّبع اٌسضشٌ 

اٌزذسَت ػًٍ رسشَشاٌزمبسَش 

 َ-واٌىثبئك 

 

  ِشغبدأ/  أ.فالذ ػجىد أ.فالذ ػجىد أ/

21ق  21ق   21ق   21ق     

  

 

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                                               الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 



 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ اٌثبُٔخ ِبعزش ػٍُ االخزّبع اٌزٕظُُ واٌؼًّ 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

      االثُٕٓ

     

     

 اٌغىعُىٌىخٍ اٌزسًٍُ ِٕهدُخ رسشَش اٌّزوشح ِٕهدُخ رسشَش اٌّزوشح اٌّمبوٌزُخ اٌثالثبء

 اٌدضائشَخ ٌٍّؤعغخ
 لغة أجنبية

 أ/ د/ٌجشػ أ/وىاشٍ عبُِخ أ/وىاشٍ عبُِخ أ/ ثىلطف

23ق  23ق   23ق   09ق  09ق   

التحليل السوسيولوجي  األسثؼبء

)م(الجزائرية للمؤسسة  

)م(سوق العمل في الجزائر )ت(سوق العمل في الجزائر  اإلحصاء التطبيقي للعلوم  

)ت(االجتماعية   

اإلحصاء التطبيقي للعلوم 

)م(االجتماعية   

 د/ ِبِٓ  د/ ِبِٓ  أ/ ثىلطف أ/ فالذ د/ ثٓ سِضبْ

23ق  23ق   23ق   27ق  27ق   

 

 اٌخُّظ

   تشريعات قانون العمل 
 )م(في الجزائر

حول  دراسات 

       سوسيولوجيا العمل

 (م)في الجزائر

حول  دراسات 

       سوسيولوجيا العمل

 )ت(في الجزائر

الحراك المهني 

           واالجتماعي 

 )م(في الجزائر

الحراك المهني 

           واالجتماعي 

 )ت(في الجزائر

  أد/شٕبفٍ أ/ ِشغبد أ/ ِشغبد أ/ثٓ ػّشاْ أثى ثىش

23ق  23ق   23ق   23ق   23ق    

  

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                                               الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018اٌغذاعٍ األوي -رٕظُُ و ػًّ ػٍُ االخزّبع أوًٌ ِبعزشاٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ 

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

      االزذ

     

     

االٔثشوثىٌىخُب   االثُٕٓ

 االلزصبدَخ

اإلزصبء اٌىصفٍ و 

 االعزذالٌٍ

اإلزصبء اٌىصفٍ و 

 1االعزذالٌٍ 

 ٌغخ اخٕجُخ

  د/ِبِٓ د/ِبِٓ أ/ثٓ دػبط 

16ق   23ق  23ق  17ق    

ِذخً اًٌ ػٍُ االخزّبع   اٌثالثبء

 رٕظُُ و ػًّ

   1ِٕهدُخ و رمُٕبد اٌجسث

   د/ٌجشػ ا/الطٍ 

17ق   09ق  17ق   18ق    

ِذخً اًٌ ػٍُ االخزّبع  األسثؼبء

 رٕظُُ و ػًّ

 ِٕهدُخ و رمُٕبد اٌجسث ٔظشَبد اٌزٕظُُ ِدزّغ اٌّؼشفخ ٔظشَبد اٌزٕظُُ

 د/ٌجشػ ا/ِصُجر ا/ػمىْ د/ثٓ سِضبْ عبُِخ ا/ثىلطف

16ق  24ق   24ق   25ق   09ق   

 

 اٌخُّظ

ػٍُ إٌفظ االخزّبػٍ 

 ٌٍؼًّ

الخزّبػٍ ػٍُ إٌفظ ا

 ٌٍؼًّ

 رُّٕخ اٌّىاسد اٌجششَخ رُّٕخ اٌّىاسد اٌجششَخ 

 ا/ثٓ ػّشاْ ا/ثٓ ػّشاْ  ا/سزبي ا/سزبي

24ق   16ق  16ق  24ق    

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                         سئُظ اٌمغُ                                                                                                     الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 

 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018ٌغذاعٍ األويا -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ أوًٌ ِبعزش ػٍُ االخزّبع ثمبفٍ زضشٌ

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

      االزذ

     

     

وُفُخ اػذاد ِششوع  )َ(اٌظبهشح اٌسضشَخ ِذخً ٌٍزُّٕخ ِذخً ٌٍزُّٕخ  االثُٕٓ

 )د(ثسث

 سزبُِٕخد/ د/سزبُِٕخ صسِبْا/  ا/صسِبْ 

25ق   25ق   25ق   25ق    

وُفُخ اػذاد ِششوع   ٌغخ اخٕجُخ اٌثالثبء

 )َ(ثسث

ِذخً ٌؼٍُ االخزّبع  )د(اٌظبهشح اٌسضشَخ

 اٌسضشٌ

 ا/سواثسٍ د/سزبُِٕخ د/سزبُِٕخ  

24ق  26ق    24ق   24ق    

ِذخً ٌؼٍُ االخزّبع   الزصبد زضشٌ رشثص ُِذأٍ رشثص ُِذأٍ األسثؼبء

 اٌسضشٌ

 سٍسواث  أ/ ِصُجر د/شؼجبْ د/شؼجبْ

25ق  25ق   25ق   24ق     

 

 اٌخُّظ

       اٌغُُّبئُخ اٌجُبُٔخ اٌغُبعبد اٌسضشَخ اٌغُبعبد اٌسضشَخ 

 )َ( و ػٍُ اٌخشائظ

 إػالَ أٌٍ

 أ/ أ/ فالذ ا/ٌجشاسح ا/ٌجشاسح 

24ق   24ق   25ق   22ق    

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                سئُظ اٌمغُ                                                                                                                                                              الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 

 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018اٌغذاعٍ األوي -ىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ ثبُٔخ فٍغفخاٌز

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

ِذاسط اٌفٍغفخ  )َ(. ربسَخ اٌؼٍُ )د(فىش ششلٍ ٌغخ اخٕجُخ  االزذ

 )َ( اٌُىٔبُٔخ

ِذاسط اٌفٍغفخ 

 )د(اٌُىٔبُٔخ

 /صدنأ /صدنأ ٔؼّىْ أ/صدن 

24 ق 24ق   24ق   24ق   24ق    

 )َ(فىش ششلٍ ِٕهدُخ اٌجسث اٌفٍغفٍ  )َ( اٌفٍغفخ اٌُىٔبُٔخ ربسَخ اٌؼٍُ االثُٕٓ

 هشٌ ػٍٍ ِىٌف  أ/ثٓ عهٍخ َُّٕخ /ا

26ق  10ق  26ق    26ق    

 )َ(فٍغفخ اٌذَٓ )د( اٌفٍغفخ اٌُىٔبُٔخ  إٌّطك اٌزمٍُذٌ إٌّطك اٌزمٍُذٌ اٌثالثبء

 طبوطبو عهٍخ َُّٕخأ/ثٓ   ِىٌف ِىٌف

25ق  25ق     17 18  

ِٕهدُخ اٌجسث  األسثؼبء

 )د(اٌفٍغفٍ

   )َ( ذؤٍاٌفىش اٌخ 

   أ/   أ/ 

22ق  2ِذسج      

 

 اٌخُّظ

     

     

     

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                             سئُظ اٌمغُ                                                                                          الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 

 

 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ ثبٌثخ فٍغفخ

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 )د(رؼٍُُّخ اٌفٍغفخ )َ(رؼٍُُّخ اٌفٍغفخ (دفٍغفخ اٌدّبي ) )د(فىش ػشثٍ )َ(فىش ػشثٍ االزذ

 ٔؼّىْ ٔؼّىْ ػّشوْأ/ ػّشوْ ػّشوْ

25ق  25ق   25ق  25ق   26ق    

ٌذساعبد ِٕبهح ا (َ)فٍغفخ اٌدّبي )َ(ِٕبهح فٍغفُخ زذَثخ االثُٕٓ

 )د(االعزششالُخ

ِٕبهح فٍغفُخ 

 )د(زذَثخ

 )َ(اٌفٍغفخ و اٌجُىرُمب

 ثٍىفُف أ/ فشفىدح فبطّخ. ثٍىفُف ثٍىفُف أ/ فشفىدح فبطّخ.

23ق 26ق   26ق   27ق  16ق   

 )د(فٍغفخ غشثُخ زذَثخ ٌغخ اخٕجُخ )َ(فٍغفخ غشثُخ زذَثخ )د(فٍغفخ اٌؼٍىَ )َ(فٍغفخ اٌؼٍىَ اٌثالثبء

 زذاد  ادزذ هشٌ هشٌ

26ق  26ق   27ق  27ق  26ق    

      األسثؼبء

     

     

 

 اٌخُّظ

     

     

     

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                                               الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 

 

 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ أوًٌ ِبعزش فٍغفخ ػبِخ

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 ٌغخ اخٕجُخ ِشىالد فٍغفخ اٌؼٍىَ  )َ( فىش خضائشٌ  االزذ

  أ/ فشفىدح فبطّخ.  أ/ فشفىدح فبطّخ. 

23ق   10ق   10ق   

 اٌسدبج اٌفٍغفٍ  اٌسدبج اٌفٍغفٍ  ِصبدس فٍغفُخ االثُٕٓ

 ِىٌف  /صدن ٌُّٓا  أ/ثٓ عهٍخ َُّٕخ

10ق 10ق   24ق     

 ِشىالد فٍغفخ اٌؼٍىَ  ِٕطك سَبضٍ إشىبٌُبد فٍغفخ َىٔبُٔخ إشىبٌُخ فٍغفخ َىٔبُٔخ اٌثالثبء

 طبٌجٍ  هشٌ أ/صدن أ/

20ق  9ق  25ق   25ق     

 ػشثُخ فٍغفخ اإشىبٌُبد ِصبدس فٍغفُخ ِٕبهح اٌجسث اٌفٍغفٍ ِٕبهح اٌجسث اٌفٍغفٍ األسثؼبء

 اعالُِخ

إشىبٌُبد فٍغفخ ػشثُخ 

 )َ( ُِخاعال

 زذاد أ/ طبوطبو طبٌجٍ طبٌجٍ

26ق  26ق   26ق    S10  26ق  

 

 اٌخُّظ

     

     

     

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                                               الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 

 

 خٕشٍخ -ػجبط ٌغشوسخبِؼخ 

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ
 

 2019-2018اٌغذاعٍ األوي -اٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ ثبُٔخ ِبعزش فٍغفخ ػبِخ

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 فٍغفخ اٌفٓ و اٌدّبي  فٍغفخ االخالق فٍغفخ اٌفٓ و اٌدّبي  االزذ

 أ/ فشفىدح فبطّخ.  /صدن ٌُّٓأ ثٍىفُف 

26ق   26ق   25ق     

 فٍغفخ اٌٍغخ   رؼٍُُّخ اٌفٍغفخ )َ( رؼٍُُّخ اٌفٍغفخ االثُٕٓ

 أ/فشفىدح.   ٔؼّىْ ٔؼّىْ

24 ق 24ق   23ق      

رمُٕبد اٌجسث  فٍغفخ غشثُخ ِؼبصشح فٍغفخ غشثُخ ِؼبصشح )َ( اٌّمبوالرُخ اٌثالثبء

 )َ(االوبدٍَّ

 )د(رمُٕبد اٌجسث االوبدٍَّ

 أ/ أ/ طبٌجٍ أ/ثٓ عهٍخ َُّٕخ أ/ثٓ عهٍخ َُّٕخ

27ق 24ق  22ق   27ق  27ق   

 قفٍغفخ االخال )َ( فٍغفخ اٌذَٓ  )َ( فٍغفخ اٌٍغخ  األسثؼبء

 ِؼُشػ طبوطبو  زذاد 

10ق  26ق    25ق    

 

 اٌخُّظ

     

     

     

 

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                                               الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 

 



 

 خٕشٍخ -خبِؼخ ػجبط ٌغشوس

 وٍُخ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ واإلٔغبُٔخ

 لغُ اٌؼٍىَ االخزّبػُخ

 -2019- 2018اٌغذاعٍ األوي -اٌغىبْاٌزىلُذ األعجىػٍ ٌٍغٕخ األوًٌ ِبعزش ػٍُ 

 

 15.30-14.00 14.00-12.30 12.30-11.00 11.00-09.30 09.30-08.00 اٌُىَ

 اإلزصبئُخرمىَُ اٌّؼطُبد   االثُٕٓ

 إٌبلصخ

 ٌغخ اخٕجُخ اٌزسًٍُ اٌذَّغشافٍ اٌّؼّك اٌزسًٍُ اٌذَّغشافٍ اٌّؼّك

  أ/ػٕصش أ/ ػٕصش أ/ ػٕصش 

21ق  21ق  19ق  21ق   

اٌشَبضُبد اٌّطجمخ  اٌثالثبء

 اٌظىاهش اٌذَّىغشافُخ

ػًٍ اٌشَبضُبد اٌّطجمخ 

 هش اٌذَّىغشافُخاٌظىا

رخطُظ اٌغُبعبد اٌغىبُٔخ وارخبر 

 اٌمشاس

رمىَُ اٌّؼطُبد االزصبئُخ 

 إٌبلصخ

 َّغشافُخذاٌزىلؼبد اٌ

 د/ٌجشػ أ/ ػٕصش  أ/ ػٕصش أ/

10ق 10ق  10ق  10ق  10ق   

االزصبء اٌشَبضٍ  األسثؼبء

ورطجُك االخزجبساد 

 االزصبئُخ

رخطُظ اٌغُبعبد اٌغىبُٔخ 

 وارخبر اٌمشاس

 َّىغشافُب واٌّىاسد اٌجششَخاٌذ  

 أ/ ٌجشاسح   د/ ثهزىْ أ/ 

10ق 10ق  24ق     

 

 اٌخُّظ

رمُٕبد اٌجسث فٍ اٌؼٍىَ  اٌزىلؼبد اٌُّغشافُخ

 اٌغىبُٔخ

االزصبء اٌشَبضٍ ورطجُك 

 االخزجبساد االزصبئُخ

رمُٕبد اٌجسث فٍ اٌؼٍىَ 

 اٌغىبُٔخ

 

  أ/  أ/  د/ ثٓ سِضبْ أ/

26ق 26ق  .26ق  26ق    

  

  الخانات المضللة = المحاضرات 

                                                                                               سئُظ اٌمغُ                                                                               الخانات الغير مضللة = التطبيقات 

 



 


