
 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                              كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 01:   انفىج01/انًدًىػح                                                 جذع مشترك علوم إنسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 االثٍٍُ 

 زٌُة انٍالىخ/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد01لاػح 

 ػسوق ػثس انكرٌى/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد01لاػح  يسذم إنى ػهى اَثار 

 لروز نحطٍ / ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد01لاػح  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

  انهغح األخُثٍح

 

 انثالثاء

 تٍ خثهح انؼهدح/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد01لاػح 

 ػٍرظ ٌاضًٍُح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد01لاػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 يػًىظ اضٍا/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد01لاػح 

 ايسٌاٌ ٌطًٍُح/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد01لاػح  ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                 كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 02:    انفىج01/انًدًىػح                                    جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 

  تاريخ الحصة

 

 اليوم

 

 القاعة

 

 التوقيت  

 

 (ة)األستاذ

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 االثٍٍُ 

 لروز نحطٍ/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد02لاػح 

 زٌُة انٍالىخ/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد02لاػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 ػسوق ػثس انكرٌى/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد02لاػح  يسذم إنى ػهى اَثار

  ذارٌد انحضاراخ

 

 انثالثاء

 ايسٌاٌ ٌطًٍُح/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد02لاػح 

 تٍ خثهح انؼهدح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد02لاػح  انهغح األخُثٍح

 ػٍرظ ٌاضًٍُح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد02لاػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 يػًىظ اضٍا/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد02لاػح 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 03:    انفىج01/انًدًىػح                                        جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 

  تاريخ الحصة

 

 اليوم
 

 القاعة

 

 التوقيت  

 

 (ة)األستاذ

  يسذم إنى ػهى اَثار

 االثٍٍُ 

 ػسوق ػثس انكرٌى/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد03لاػح

 لروز نحطٍ/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 زٌُة انٍالىخ/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد03لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

انثالثاء 

 

 يػًىظ اضٍا/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد03لاػح

 ايسٌاٌ ٌطًٍُح/ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد انحضاراخ

 تٍ خثهح انؼهدح/ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد03لاػح انهغح األخُثٍح

 ػٍرظ ٌاضًٍُح/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد03لاػح يسارش و يُاهح

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                           كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 04:    انفىج01/انًدًىػح                                              جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 االثٍٍُ 

 تىهسج غهرزاز/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد04لاػح

 يمػىظ اضٍا/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد04لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

  الحٍس ػاير/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

  انهغح األخُثٍح

 

 انثالثاء

 اكهىل صثٍحح/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد04لاػح

 طاطا َؼًٍح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد04لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)انًؼهىياخ  وذطٍٍرأَظًح ذُظٍى

  تمطى انرارٌد04لاػح
10:30 -11:30 

 يرانفً خًٍهح /ز.أ

 ػثٍسر ضهاو /ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد04لاػح  ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 05:    انفىج01/انًدًىػح                                    جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 االثٍٍُ 

تمطى انرارٌد05لاػح  الحٍس ػاير/ ز.أ 14:00 – 13:00 

تمطى انرارٌد05لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال  تىهسج غهرزاز/ ز.أ 15:00- 14:00 

تمطى انرارٌد05لاػح يسذم إنى ػهى اَثار  يمػىظ اضٍا/ ز.أ 15:00-16:00 

  ذارٌد انحضاراخ

 

 انثالثاء

تمطى انرارٌد05لاػح   ػثٍسر ضهاو/ز.أ 09:30 -  08:30 

تمطى انرارٌد05لاػح انهغح األخُثٍح  اكهىل صثٍحح/ز .أ 09:30-10.30 

تمطى انرارٌد05لاػح يسارش و يُاهح  طاطا َؼًٍح/ ز.أ 11:30- 10:30 

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

تمطى انرارٌد05لاػح  يرانفً خًٍهح/ ز.أ  11:30-12:30 

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                   كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 06:    انفىج01/انًدًىػح                                            جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى ػهى اَثار

 

 االثٍٍُ 

تمطى انرارٌد06لاػح  يمػىظ اضٍا// ز.أ 14:00 – 13:00 

تمطى انرارٌد06لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر  الحٍس ػاير/ ز.أ 15:00- 14:00 

تمطى انرارٌد06لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال  تىهسج غهرزاز/ ز.أ 15:00-16:00 

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

 

 انثالثاء

تمطى انرارٌد06لاػح  تٍ يساري فرٌال/ ز.أ 09:30 -  08:30 

تمطى انرارٌد06لاػح ذارٌد انحضاراخ  ػثٍسر ضهاو/ ز.أ 09:30-10.30 

تمطى انرارٌد06لاػح انهغح األخُثٍح  اكهىل صثٍحح/ ز.أ 11:30- 10:30 

تمطى انرارٌد06لاػح يسارش و يُاهح  طاطا َؼًٍح/ ز.أ  11:30-12:30 

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                    كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 07:    انفىج01/انًدًىػح                                                 جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 االثٍٍُ 

  ذرتاغً حُاٌ /ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انفهطفح18لاػح 

 ايٍُح ػثٍس/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انفهطفح18لاػح  يسذم إنى ػهى اَثار 

 ذًٍٍهً انؼكروخ / ز.أ 16:00-15:00  تمطى انفهطفح18لاػح  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

  انهغح األخُثٍح

 

 انثالثاء

 طهرواي يحًس/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انفهطفح18لاػح 

 تاغىرج ذىذح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انفهطفح18لاػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 تٍ يساري فرٌال/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انفهطفح18لاػح 

 تهحفصً غٍُح /ز.أ  12:30-11:30  تمطى انفهطفح18لاػح  ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                     كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 08:    انفىج01/انًدًىػح                                             جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 االثٍٍُ 

 ذًٍٍهً انؼكروخ/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انفهطفح19لاػح 

 ذرتاغً حُاٌ/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انفهطفح19لاػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 ايٍُح ػثٍس//ز.أ 16:00-15:00  تمطى انفهطفح19لاػح  يسذم إنى ػهى اَثار

  ذارٌد انحضاراخ

 

 انثالثاء

 تهحفصً غٍُح/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انفهطفح19لاػح 

 طهراوي يحًس / ز.أ 10.30-09:30  تمطى انفهطفح19لاػح  انهغح األخُثٍح

 تاغىرج ذىذح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انفهطفح19لاػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 تٍ يساري فرٌال/ز.أ/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انفهطفح19لاػح 

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                        كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 09:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                                 جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  انهغح األخُثٍح

 

 االثٍٍُ 

 تٍ خثهح انؼهدح / ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد01لاػح

 ذسٌدح احًس يطؼىز/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد01لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

  تمطى انرارٌد01لاػح
10:30 -11:30 

 تٍ يساري فرٌال/  ز.أ

 تىخًؼح فرٌسج/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد انحضاراخ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

انثالثاء 

 

 تىهسج غهرزاز/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد01لاػح

 يؼًري حهًٍح/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد01لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

تٍرىر ػالل/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر  

 
 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                     كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 10:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                       جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد انحضاراخ

 

 االثٍٍُ 

 تىخًؼح فرٌسج/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد02لاػح

 تٍ خثهح انؼهدح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد02لاػح انهغح األخُثٍح

 ذسٌدح احًس يطؼىز/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد02لاػح يسارش و يُاهح

 

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 تٍ يساري فرٌال/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد02لاػح

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 انثالثاء

 تٍرىر ػالل/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد02لاػح

 تىهسج غهرزاز/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يؼًري حهًٍح/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                               كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 11:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                        جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

 

 االثٍٍُ 

 تٍ يساري فرٌال/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد03لاػح

 تىخًؼح فرٌسج/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد انحضاراخ

 تٍ خثهح انؼهدح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد03لاػح انهغح األخُثٍح

 ذسٌدح احًس يطؼىز/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد03لاػح يسارش و يُاهح

  يسذم إنى ػهى اَثار

 انثالثاء

يؼًري حهًٍح /ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد03لاػح  

 

 تٍرىر ػالل/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 تىهسج غهرزاز/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد03لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 

 

 

 

 



 

 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                                 كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 12:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                              جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  انهغح األخُثٍح

 

 االثٍٍُ 

  زهٍرجاخرغايً ِ/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد04لاػح

 ٌسٌس غىٌؼم / ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد04لاػح يسارش و يُاهح

 

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

  تمطى انرارٌد04لاػح
10:30 -11:30 

 خاري زنٍهح/ ز.أ

 يداهس حًسج / ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد انحضاراخ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 انثالثاء

 تهغرتً  ػثس انًانك /ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد04لاػح

 يهٍثم ضؼٍس  / ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد04لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

 تىرَاٌ غفٍمح/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                       كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 13:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                               جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد انحضاراخ

 

 االثٍٍُ 

تمطى انرارٌد05لاػح  اوٌحً ضؼٍسج/ ز.أ 09:30 -  08:30 

تمطى انرارٌد05لاػح انهغح األخُثٍح   زهٍرجاخرغايً ِ/ ز.أ 09:30-10.30 

تمطى انرارٌد05لاػح يسارش و يُاهح  ٌسٌس غىٌؼم/ ز.أ 11:30- 10:30 

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

تمطى انرارٌد05لاػح  خاري زنٍهح/ ز.أ  11:30-12:30 

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 انثالثاء

تمطى انرارٌد05لاػح  تىرَاٌ غفٍمح/ ز.أ 14:00 – 13:00 

تمطى انرارٌد05لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال  تهغرتً  ػثس انًانك /ز.أ 15:00- 14:00 

تمطى انرارٌد05لاػح يسذم إنى ػهى اَثار  يهٍثم ضؼٍس  / ز.أ 15:00-16:00 

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                          كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 14:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                               جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

المقياس 
  تاريخ الحصة

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

 

 االثٍٍُ 

 خاري زنٍهح/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد06لاػح

 اوٌحً ضؼٍسج/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد06لاػح ذارٌد انحضاراخ

  زهٍرجاخرغايً ِ/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد06لاػح انهغح األخُثٍح

 ٌسٌس غىٌؼم/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد06لاػح يسارش و يُاهح

  يسذم إنى ػهى اَثار

 انثالثاء

 يهٍثم ضؼٍس  / ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد06لاػح

 تىرَاٌ غفٍمح/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد06لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 تهغرتً  ػثس انًانك /ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد06لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                     كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 15:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                        جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  انهغح األخُثٍح

 

 االثٍٍُ 

 حًىظ ذىَطٍح/  ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انفهطفح18لاػح

 ػسوز حًٍسج/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انفهطفح18لاػح يسارش و يُاهح

 

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 ذرتاغً حُاٌ/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انفهطفح18لاػح

 لروز نحطٍ/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انفهطفح18لاػح ذارٌد انحضاراخ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 انثالثاء

 أيمراٌ َصر انسٌٍ/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انفهطفح18لاػح

 رافغ يحًس/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انفهطفح18لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

 غرغانً زكٍح/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انفهطفح18لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                              كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 16:    انفىج رلى02/انًدًىػح                                                   جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد انحضاراخ

 

 االثٍٍُ 

 لروز نحطٍ/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انفهطفح19لاػح

 حًىظ ذىَطٍح/ز .أ 10.30-09:30  تمطى انفهطفح19لاػح انهغح األخُثٍح

 ػسوز حًٍسج/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انفهطفح19لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 ذرتاغً حُاٌ / ز.أ  12:30-11:30  تمطى انفهطفح19لاػح

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 انثالثاء

 غرغانً زكٍح/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انفهطفح19لاػح

 أيمراٌ َصر انسٌٍ/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انفهطفح19لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 رافغ يحًس/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انفهطفح19لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                     كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 17:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                              جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 نغح أخُثٍح

 األرتؼاء

 تساوي ضهاو/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد01لاػح

 صاٌفً راضٍح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد01لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 ػثٍس أيٍُح/ ز .أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد01لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 تىلرو َاصر/ ز.أ  12:30-11:30  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 يسارش و يُاهح

 انرًٍص

 ػٍرظ ٌاضًٍُح/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد01لاػح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 غكٍر اٍَطح/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد01لاػح

 رحًاًَ تهماضى / ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 18:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                               جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 األرتؼاء

 تىلرو َاصر/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد02لاػح

 تساوي ضهاو/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد02لاػح نغح أخُثٍح

 صاٌفً راضٍح/ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو

 ػثٍس أيٍُح/ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 ذارٌد انحضاراخ

 انرًٍص

 رحًاًَ تهماضى/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد02لاػح

 ػٍرظ ٌاضًٍُح/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد02لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 غكٍر اٍَطح/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد02لاػح

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                           كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 19:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                        جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 يسذم إنى ػهى اَثار

 األرتؼاء

 ػثٍس أيٍُح/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد03لاػح

 تىلرو َاصر/ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 تساوي ضهاو/ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد03لاػح نغح أخُثٍح

 صاٌفً راضٍح/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 
 انرًٍص

 غكٍر اٍَطح /ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد03لاػح

 رحًاًَ تهماضى/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد انحضاراخ

 ػٍرظ ٌاضًٍُح/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد03لاػح يسارش و يُاهح

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                    كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 20:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                        جذع مشترك علوم إنسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 نغح أخُثٍح

 األرتؼاء

 تٍ خثهح انؼدهح/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد04لاػح

 َصٍرج صثٍاخ/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد04لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 اريىنً تالل/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد04لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 لروز نحطٍ /ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 يسارش و يُاهح

 انرًٍص

 كثىر زنٍهح / ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد04لاػح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 زرولً َىال /ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد04لاػح

 تٍ يىفك تىيسٌٍ/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                          كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 12:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                             جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 األرتؼاء

 حطاًَ ػثًاٌ /ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انرارٌد05انماػح

 تٍ خثهح انؼدهح/ ز.أ 10.30-09:30  لطى انرارٌد05انماػح نغح أخُثٍح

 َصٍرج صثٍاخ/ ز.أ 11:30- 10:30  لطى انرارٌد05انماػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 اريىنً تالل/ز.أ  12:30-11:30  لطى انرارٌد05انماػح يسذم إنى ػهى اَثار

 ذارٌد انحضاراخ

 انرًٍص

 تٍ يىفك تىيسٌٍ/ ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انرارٌد05انماػح

 كثىر زنٍهح/ ز.أ 15:00- 14:00  لطى انرارٌد05انماػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 زرولً َىال/ ز.أ 16:00-15:00  لطى انرارٌد05انماػح

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                        كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 22:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 يسذم إنى ػهى اَثار

 األرتؼاء

 اريىنً تالل/ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انرارٌد06انماػح

 حطاًَ ػثًاٌ/ز.أ 10.30-09:30  لطى انرارٌد06انماػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 تٍ خثهح انؼدهح/ز.أ 11:30- 10:30  لطى انرارٌد06انماػح نغح أخُثٍح

 َصٍرج صثٍاخ/ ز.أ  12:30-11:30  لطى انرارٌد06انماػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 انرًٍص

 زرولً َىال/ ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انرارٌد06انماػح

 تٍ يىفك تىيسٌٍ/ ز.أ 15:00- 14:00  لطى انرارٌد06انماػح ذارٌد انحضاراخ

 كثىر زنٍهح/ ز.أ 16:00-15:00  لطى انرارٌد06انماػح يسارش و يُاهح

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                       كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 23:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                      جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 نغح أخُثٍح

 األرتؼاء

 اندىزي وهٍثح/ ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انفهطفح 18انماػح

 تهغرتً ػثس انًانك / ز.أ 10.30-09:30  لطى انفهطفح 18انماػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يرٌى زروانً /ز.أ 11:30- 10:30  لطى انفهطفح 18انماػح يسذم إنى ػهى اَثار

 حطاًَ ػثًاٌ/ز.أ  12:30-11:30  لطى انفهطفح 18انماػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 يسارش و يُاهح

 انرًٍص

 غطىطً يحًس/ ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انفهطفح 18انماػح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 ذىاذً يطؼس /ز.أ 15:00- 14:00  لطى انفهطفح 18انماػح

 ػثس انحً ػثهح/ ز.أ 16:00-15:00  لطى انفهطفح 18انماػح ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 24:   انفىج رلى03/انًدًىػح                                                    جذع مشترك علوم انسانية :  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 األرتؼاء

 تهغرتً ػثس انًانك/ ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انفهطفح19انماػح

 اندىزي وهٍثح/ ز.أ 10.30-09:30  لطى انفهطفح19انماػح نغح أخُثٍح

 حطاًَ ػثًاٌ/ز.أ 11:30- 10:30  لطى انفهطفح19انماػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 يرٌى زروانً/ ز.أ  12:30-11:30  لطى انفهطفح19انماػح يسذم إنى ػهى اَثار

 ذارٌد انحضاراخ

 انرًٍص

 ػثس انحً ػثهح/ ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انفهطفح19انماػح

 غطىطً يحًس/ ز.أ 15:00- 14:00  لطى انفهطفح19انماػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 ذىاذً يطؼس/ ز.أ 16:00-15:00  لطى انفهطفح19انماػح

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                        كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 25:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 يسارش و يُاهح

 األرتؼاء

 ػثح رغٍسج /ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد01لاػح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

  ايت مسعود فتيحة/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد01لاػح

 تىرًَ زنٍهح/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد انحضاراخ

 نغح أخُثٍح

 انرًٍص

 اكهىل صثٍحح/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد01لاػح

 غاٌة ضؼاز/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد01لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 فرٌػٍػً ريسي/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد01لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 لطىظ وهٍثح/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                            كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 26:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 ذارٌد انحضاراخ

 األرتؼاء

 تىرًَ زنٍهح/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد02لاػح

 ػثح رغٍسج/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد02لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 ايت مسعود فتيحة/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد02لاػح

 ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 انرًٍص

 لطىظ وهٍثح/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد02لاػح

 اكهىل صثٍحح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد02لاػح نغح أخُثٍح

 غاٌة ضؼاز/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 فرٌػٍػً ريسي/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 27:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 
 األرتؼاء

 ايت مسعود فتيحة/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد03لاػح

 تىرًَ زنٍهح/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد انحضاراخ

ػثح رغٍسج/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد03لاػح يسارش و يُاهح  

 يسذم إنى ػهى اَثار

 انرًٍص

 فرٌػٍػً ريسي/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد03لاػح

 لطىظ وهٍثح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 اكهىل صثٍحح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد03لاػح نغح أخُثٍح

 غاٌة ضؼاز/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد03لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                              كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 28:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                        جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 يسارش و يُاهح

 األرتؼاء

 اػراب اضًاػٍم/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد04لاػح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 تىيساذ يرزاق/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد04لاػح

 تٍ يىفك تىيسٌٍ/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد انحضاراخ

 نغح أخُثٍح

 انرًٍص

 اندىزي وهٍثح/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد04لاػح

 يمثم َطًٍح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد04لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يؼًري حهًٍح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد04لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 تػٍر ضؼسوًَ/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                              كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 29:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم إنسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 ذارٌد انحضاراخ

 األرتؼاء

 تٍ يىفك تىيسٌٍ/ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انرارٌد05انماػح 

 اػراب اضًاػٍم 15:00- 14:00  لطى انرارٌد05انماػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 خاري زنٍهح /ز.أ 16:00-15:00  لطى انرارٌد05انماػح 

 ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 انرًٍص

 تػٍر ضؼسوًَ/ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انرارٌد05انماػح 

 اندىزي وهٍثح/ ز.أ 10.30-09:30  لطى انرارٌد05انماػح  نغح أخُثٍح

 يمثم َطًٍح/ ز.أ 11:30- 10:30  لطى انرارٌد05انماػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يؼًري حهًٍح/ ز.أ  12:30-11:30  لطى انرارٌد05انماػح  يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                    كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 30:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                                       جذع مشترك علوم إنسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 األرتؼاء

 خاري زنٍهح/ ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انرارٌد06انماػح 

 تٍ يىفك تىيسٌٍ/ ز.أ 15:00- 14:00  لطى انرارٌد06انماػح  ذارٌد انحضاراخ

 اػراب اضًاػٍم/ز.أ 16:00-15:00  لطى انرارٌد06انماػح  يسارش و يُاهح

 يسذم إنى ػهى اَثار

انرًٍص 

 

 يؼًري حهًٍح/ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انرارٌد06انماػح 

 تػٍر ضؼسوًَ/ ز.أ 10.30-09:30  لطى انرارٌد06انماػح  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 اندىزي وهٍثح / ز.أ 11:30- 10:30  لطى انرارٌد06انماػح  نغح أخُثٍح

 يمثم َطًٍح/ ز.أ  12:30-11:30  لطى انرارٌد06انماػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدولاإلنسانية                                                           كلية العلوم

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 31:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                              جذع مشترك علوم إنسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 يسارش و يُاهح

 األرتؼاء

 أزتىج ضًٍحح/ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انفهطفح18انماػح 

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

  خاري زنٍهح/ ز.أ 15:00- 14:00  لطى انفهطفح18انماػح 

 يداهس حًسج /ز.أ 16:00-15:00  لطى انفهطفح18انماػح  ذارٌد انحضاراخ

 نغح أخُثٍح

انرًٍص 

 

 طهراوي يحًس /  ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انفهطفح18انماػح 

 تىػهً فهح/ ز.أ 10.30-09:30  لطى انفهطفح18انماػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 ػسوق ػثس انكرٌى/ز.أ 11:30- 10:30  لطى انفهطفح18انماػح  يسذم إنى ػهى اَثار

 ػثس انحً ػثهح /ز.أ  12:30-11:30  لطى انفهطفح18انماػح  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                   كلية العلوم اإلنسانية           

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 32:   انفىج رلى04/انًدًىػح                                             جذع مشترك علوم إنسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

 ذارٌد انحضاراخ

 األرتؼاء

 يداهس حًسج /ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انفهطفح19انماػح 

 أزتىج ضًٍحح/ز.أ 15:00- ر14:00  لطى انفهطفح19انماػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 تىيساذ يرزاق/ ز.أ 16:00-15:00  لطى انفهطفح19انماػح 

 ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 انرًٍص

 ػثس انحً ػثهح/ز.أ /ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انفهطفح19انماػح 

 طهراوي يحًس /  ز.أ 10.30-09:30  لطى انفهطفح19انماػح  نغح أخُثٍح

 تىػهً فهح/ ز.أ 11:30- 10:30  لطى انفهطفح19انماػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

  رحًاًَ تهماضى/ز.أ  12:30-11:30  لطى انفهطفح19انماػح  يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                          كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 33:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                                 جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  انهغح األخُثٍح

 

 انطثد 

رحًاًَ خًٍهح  /ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد01لاػح  

 تاغىرج ذىذح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد01لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍرأَظًح انًؼهىياخ 

 ضفٍاٌ ذطىري ػائػح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد01لاػح

 زٌراو ضكٍُح/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد انحضاراخ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 األحس 

 اغانىٌ َىرج/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد01لاػح

 يمػىظ اضٍا /ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد01لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

 ػاتس ضفٍاٌ/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                             كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 34:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                                  جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد انحضاراخ

 انطثد 

  زٌراو ضكٍُح/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد02لاػح

 رحًاًَ خًٍهح  /ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد02لاػح انهغح األخُثٍح

 ز تاغىزج ذىذح.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد02لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 ضفٍاٌ ذطىري ػائػح/ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد02لاػح

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 األحس 

 ػاتس ضفٍاٌ/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد02لاػح

 اغانىٌ َىرج/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يمػىظ اضٍا/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد02لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                              كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 35:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                                          جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

 

 انطثد 

 ضفٍاٌ ذطىري ػائػح/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد03لاػح

  زٌراو ضكٍُح/ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد انحضاراخ

 رحًاًَ خًٍهح  /ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد03لاػح انهغح األخُثٍح

 تاغىزج ذىذح/ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد03لاػح يسارش و يُاهح

  يسذم إنى ػهى اَثار
 

األحس  

 

 يمػىظ أضٍا/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد03لاػح

 ػاتس ضفٍاٌ/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد03لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 اغانىٌ َىرج/ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد03لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول  اإلنسانية                                                          كلية العلوم

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 36:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                              جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 

 القاعة
 

 التوقيت  
 

 (ة)األستاذ

  انهغح األخُثٍح

 

 انطثد 

 حًساًَ يانٍح/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد04لاػح

 فرٍححتىرحهح / ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد04لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

  تمطى انرارٌد04لاػح
10:30 -11:30 

 تىيساذ يرزاق /ز.أ

 زوتاخ انطاهر/ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد انحضاراخ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 األحس 

 يمثم َطًٍح /ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد04لاػح

 يهٍثم انطؼٍس/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد04لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

 كرنٍم ػثس انمازر /ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد04لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                               اإلنسانية كلية العلوم

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 37:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد انحضاراخ

 انطثد 

 زوتاخ انطاهر/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد05لاػح

 حًساًَ يانٍح/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد05لاػح انهغح األخُثٍح

 تىرحهح فرٍحح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد05لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 تىيساذ يرزاق/ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد05لاػح

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 األحس 

 كرنٍم ػثس انمازر/ ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد05لاػح

 يمثم َطًٍح/ ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد05لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يهٍثم انطؼٍس/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد05لاػح يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 38:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

 

 انطثد 

 تىيساذ يرزاق/ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد06لاػح

 زوتاخ انطاهر/ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد06لاػح ذارٌد انحضاراخ

 حًساًَ يانٍح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد06لاػح انهغح األخُثٍح

 ػًاري ذٍرج/ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد06لاػح يسارش و يُاهح

  يسذم إنى ػهى اَثار

 األحس 

 يكاذً غهرزاز /ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد06لاػح

 كرنٍم ػثس انمازر /ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد06لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 يمثم َطًٍح/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد06لاػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 39:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                  جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  انهغح األخُثٍح

 انطثد 

 حًىظ ذىَطٍح/ ز.أ 09:30 -  08:30   لطى انفهطفح18لاػح

   كثىر زنٍهح/ز.أ 10.30-09:30   لطى انفهطفح18لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 ذىاذً صهٍحح /ز.أ 11:30- 10:30   لطى انفهطفح18لاػح

 لرَاذ زكرٌاء/ ز.أ  12:30-11:30   لطى انفهطفح18لاػح ذارٌد انحضاراخ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 األحس 

 تهحىخ يحًس/ز.أ 14:00 – 13:00   لطى انفهطفح18لاػح

 يكاذً غهرزاز/ ز.أ 15:00- 14:00   لطى انفهطفح18لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

 ػائػحتٍ ضاػس /ز.أ 16:00-15:00   لطى انفهطفح18لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                        كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 40:   انفىج رلى05/انًدًىػح                                          جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد انحضاراخ

 

 انطثد 

 لرَاذ زكرٌاء/ز.أ 09:30 -  08:30   لطى انفهطفح19لاػح

 حًىظ ذىَطٍح /ز.أ 10.30-09:30   لطى انفهطفح19لاػح انهغح األخُثٍح

   كثىر زنٍهح/ ز.أ 11:30- 10:30   لطى انفهطفح19لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 ذىاذً صهٍحح/ز.أ  12:30-11:30   لطى انفهطفح19لاػح

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 األحس 

 ػائػح تٍ ضاػس /ز.أ 14:00 – 13:00   لطى انفهطفح19لاػح

 تهحىخ يحًس/ز.أ 15:00- 14:00  لطى انفهطفح19انماػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يكاذً غهرزاز/ز.أ 16:00-15:00  لطى انفهطفح19انماػح يسذم إنى ػهى اَثار

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                   كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 41:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 انطثد 

 تىزراع حضرٌح/ز.أ 14:00 – 13:00   تمطى انرارٌد01لاػح

 يهسي حسج/ز.أ 15:00- 14:00   تمطى انرارٌد01لاػح يسذم إنى ػهى اَثار 

 ػهٍهٍع حثٍثح/ز.أ 16:00-15:00   تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

  انهغح األخُثٍح

 

 االحس 

 اكهىل صثٍحح/ ز.أ 09:30 -  08:30   تمطى انرارٌد01لاػح

 طاطا َؼًٍح/ ز.أ 10.30-09:30   تمطى انرارٌد01لاػح يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 تٍ تىزٌس هدٍرج / ز.أ 11:30- 10:30   تمطى انرارٌد01لاػح

  12:30-11:30   تمطى انرارٌد01لاػح ذارٌد انحضاراخ
 زوتاخ انطاهر/ ز.أ

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 42:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                    جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 انطثد 

 ػهٍهٍع حثٍثح/ز.أ 14:00 – 13:00   تمطى انرارٌد02لاػح 

 تىزراع حضرٌح/ ز.أ 15:00- 14:00   تمطى انرارٌد02لاػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 يهسي حسج/ز.أ 16:00-15:00   تمطى انرارٌد02لاػح  يسذم إنى ػهى اَثار

  ذارٌد انحضاراخ

 

 االحس 

 زوتاخ انطاهر / ز.أ 09:30 -  08:30   تمطى انرارٌد02لاػح 

 اكهىل صثٍحح/ ز.أ 10.30-09:30   تمطى انرارٌد02لاػح  انهغح األخُثٍح

 طاطا َؼًٍح/ ز.أ 11:30- 10:30   تمطى انرارٌد02لاػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 
  12:30-11:30   تمطى انرارٌد02لاػح 

 تٍ تىزٌس هدٍرج/ ز.أ/ ز.أ

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                             كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 43:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                            جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى ػهى اَثار

 انطثد 

 يهسي حسج/ز.أ 14:00 – 13:00  تمطى انرارٌد03لاػح 

 ػهٍهٍع حثٍثح/ز.أ 15:00- 14:00  تمطى انرارٌد03لاػح  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 تىزراع حضرٌح/ ز.أ 16:00-15:00  تمطى انرارٌد03لاػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

 

 االحس 

 تٍ تىزٌس هدٍرج/ ز.أ 09:30 -  08:30  تمطى انرارٌد03لاػح 

 زوتاخ انطاهر/ ز.أ 10.30-09:30  تمطى انرارٌد03لاػح  ذارٌد انحضاراخ

 اكهىل صثٍحح/ ز.أ 11:30- 10:30  تمطى انرارٌد03لاػح  انهغح األخُثٍح

 طاطا َؼًٍح/ ز.أ  12:30-11:30  تمطى انرارٌد03لاػح  يسارش و يُاهح

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 44:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                             جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 انطثد 

 تٍ حرٌرج وضٍى/ز.أ 14:00 – 13:00   تمطى انرارٌد04لاػح 

 تىراتؼح يطؼىز/ز.أ 15:00- 14:00   تمطى انرارٌد04لاػح  يسذم إنى ػهى اَثار 

 تىرَاٌ غفٍمح/ز.أ 16:00-15:00   تمطى انرارٌد04لاػح  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

  انهغح األخُثٍح

 
 

 االحس 

 طهرواي يحًس/ ز.أ 09:30 -  08:30   تمطى انرارٌد04لاػح 

 اضًغ نىَاش/ ز.أ 10.30-09:30   تمطى انرارٌد04لاػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

 اٌد يطؼىز فرٍحح/ ز.أ 11:30- 10:30   تمطى انرارٌد04لاػح 

 انحاج انصازوق/ ز.أ  12:30-11:30   تمطى انرارٌد04لاػح  ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                    كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 45:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                     جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 انطثد 

 تىرَاٌ غفٍمح/ز.أ 14:00 – 13:00   تمطى انرارٌد05لاػح 

 تٍ حرٌرج وضٍى/ز.أ 15:00- 14:00   تمطى انرارٌد05لاػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 تىراتؼح يطؼىز/ز.أ 16:00-15:00   تمطى انرارٌد05لاػح  يسذم إنى ػهى اَثار

  ذارٌد انحضاراخ

 

 االحس 

 انحاج انصازوق/ ز.أ 09:30 -  08:30   تمطى انرارٌد05لاػح 

 طهرواي يحًس/ ز.أ 10.30-09:30   تمطى انرارٌد05لاػح  انهغح األخُثٍح

 اضًغ نىَاش/ ز.أ 11:30- 10:30   تمطى انرارٌد05لاػح  يسارش و يُاهح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 اٌد يطؼىز فرٍحح/ ز.أ  12:30-11:30   تمطى انرارٌد05لاػح 

 

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                         كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 46:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                         جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى ػهى اَثار

 انطثد 

 تىراتؼح يطؼىز/ز.أ 14:00 – 13:00   تمطى انرارٌد06لاػح 

 تىرَاٌ غفٍمح/ز.أ 15:00- 14:00   تمطى انرارٌد06لاػح  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 تٍ حرٌرج وضٍى/ز.أ 16:00-15:00   تمطى انرارٌد06لاػح  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 

 

 االحس 

 اٌد يطؼىز فرٍحح/ ز.أ 09:30 -  08:30   تمطى انرارٌد06لاػح 

 انحاج انصازوق/ ز.أ 10.30-09:30   تمطى انرارٌد06لاػح  ذارٌد انحضاراخ

 طهراوي يحًس / ز.أ 11:30- 10:30   تمطى انرارٌد06لاػح  انهغح األخُثٍح

 يسارش و يُاهح
   تمطى انرارٌد06لاػح 

11:30-12:30  
 اضًغ نىَاش/ ز.أ

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                           كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 47:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                                 جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت  

 
 (ة)األستاذ

  يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 انطثد 

  تهحىخ يحًس /ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انفهطفح18انماػح

 رافغ يحًس/ ز.أ 15:00- 14:00  لطى انفهطفح18انماػح يسذم إنى ػهى اَثار 

 تراهًًٍ ػائػح/ز.أ 16:00-15:00  لطى انفهطفح18انماػح ذارٌد اندسائر انًؼاصر

  انهغح األخُثٍح

 

 االحس 

 ذًٍهً انؼكروخ/ ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انفهطفح18انماػح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظًٍىذطٍٍرأَظًحانًؼهىياخ 

  لطى انفهطفح18انماػح
09:30-10.30 

 يػًىظ اضٍا/ز.أ

 احًس يطؼىز ذسٌدح/ ز.أ 11:30- 10:30  لطى انفهطفح18انماػح يسارش و يُاهح

 رحهً صهٍحح/ ز.أ  12:30-11:30  لطى انفهطفح18انماػح ذارٌد انحضاراخ

 

 

 

 

 



 2022/2023:  انطُح اندايؼٍح                                                                                                                                                                   أتى انماضى ضؼس هللا  2خايؼح اندسائر

 األعمال الموجهة حضوريا جدول                                                                           كلية العلوم اإلنسانية

 السداسي الثاني+ السداسي األول

 48:   انفىج رلى06/انًدًىػح                                               جذع مشترك علوم انسانية:  السنة األولى
 

تاريخ الحصة 
 المقياس 

 
 اليوم

 
 القاعة

 
 التوقيت

 
 (ة)األستاذ

  ذارٌد اندسائر انًؼاصر

 

 انطثد 

 تراهًًٍ ػائػح/ ز.أ 14:00 – 13:00  لطى انفهطفح19انماػح

   تهحىخ يحًس /ز.أ 15:00- 14:00  لطى انفهطفح19انماػح يسذم إنى وضائم اإلػالو و االذصال

 رافغ يحًس/ز.أ 16:00-15:00  لطى انفهطفح19انماػح يسذم إنى ػهى اَثار

  ذارٌد انحضاراخ

 

 االحس 

 رحهً صهٍحح/ ز.أ 09:30 -  08:30  لطى انفهطفح19انماػح

 ذًٍهً انؼكروخ / ز.أ 10.30-09:30  لطى انفهطفح19انماػح انهغح األخُثٍح

( 1ضساضً)يسذم إنى انثٍثهٍىغرافٍا

 (2ضساضً)ذُظٍى و ذطٍٍر أَظًح انًؼهىياخ 

 يػًىظ اضٍا/ز.أ 11:30- 10:30  لطى انفهطفح19انماػح

 احًس يطؼىز ذسٌدح/ ز.أ  12:30-11:30  لطى انفهطفح19انماػح يسارش و يُاهح

 

 

 

 

 


