جدول توقيت السنة الثانية علن النفس
املوسن اجلاهعي ( 2019/2018السداسي الثالث) الفوج األول 01
انحصح األونى
يٍ  8طا إنى  9طا25 :

د

انحصح انثاٍَح
يٍ  9طا 30 :د إنى  10طا55 :

د

انحصح انثانثح
يٍ  11طا إنى  12طا25 :

د

عهى انُفض انًعزفً (أ.و)
أ :حظاًَ يصطفى
انماعح11 :

انظثد
عهى انُفض انًُى و انفزوق
انفزدٌح( 1و)
أ :خٍانً تهماطى
انماعح6 :

األحذ

االثٍٍُ

َظزٌاخ انرعهى (و)
أ:شالنً نخضز
انماعح24 :

انثالثاء

عهى انُفض انًعزفً (و)
أ :طعذاوي يزٌى
انماعح24 :

ذكُىنىجٍا اإلذصال وذىثٍك
انًعهىياخ(أ.و)
أ:شرىح تخرح
انماعح 24:

األرتعاء

يُهجٍح و ذمٍُاخ
انثحث(1و)
أ :طعذاوي يزٌى
انماعح12 :

يُهجٍح و ذمٍُاخ انثحث(1أ.و)
أ :طعذاوي يزٌى
ق12

انحصح انزاتعح
يٍ  12طا 30 :د إنى  13طا55 :
د

لٍاص َفظً (أ.و)
أ :شزفً تىتكز
انماعح 24:

عهى انُفض انًُىو انفزوق
انفزدٌح( 1أ.و)
أ :خٍانً تهماطى
انماعح12 :

َظزٌاخ انشخصٍح (أ.و)
أ :شزفً تىتكز
انماعح24 :
عهى انُفض انفٍشٌىنىجً(و)
أ.شطح عثذ انحًٍذ
انماعح24 :

لٍاص َفظً (و)
أ :تٍ فزوج هشاو
انماعح24 :
نغح أجُثٍح 1
أ :؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انماعح 24:

انحصح انخايظح
يٍ  14طا إنى  15طا25 :

د

َظزٌاخ انشخصٍح (و)
أ :شرىح تخرح
انماعح06:

انخًٍض

ذُثٍه 03 :غٍاتاخ تذوٌ يثزر أو  05غٍاتاخ ونى تًثزر ( فً انرطثٍك ) = إلصاء يٍ االيرحاٌ.
يصهحح انذراطاخ2019/2018

انحصح انظادطح
يٍ  15طا 30 :د إنى 17

طا

عهى انُفض انفٍشٌىنىجً(أ.و)
أ.شطح عثذ انحًٍذ
انماعح12 :

جدول توقيت السنة الثانية علن النفس
املوسن اجلاهعي ( 2019/2018السداسي الثالث) الفوج الثاني 02
انحصح األونى
يٍ  8طا إنى  9طا25 :

د

انظثد

لٍاص َفظً (أ.و)
أ :سعٍهك دمحم
انماعح06 :

األحذ

عهى انُفض
انفٍشٌىنىجً(أ.و)
أ.حظاًَ يصطفى
انماعح12 :

االثٍٍُ

َظزٌاخ انرعهى (و)
أ:شالنً نخضز
انماعح24 :

انثالثاء

عهى انُفض انًعزفً (و)
أ :طعذاوي يزٌى
انماعح24 :

األرتعاء

يُهجٍح و ذمٍُاخ
انثحث(1و)
أ :طعذاوي يزٌى
انماعح06 :

انحصح انثاٍَح
يٍ  9طا 30 :د إنى  10طا55 :

د

انحصح انثانثح
يٍ  11طا إنى  12طا25 :

د

انحصح انزاتعح
يٍ  12طا 30 :د إنى  13طا55 :
د

انحصح انخايظح
يٍ  14طا إنى  15طا25 :

د

انحصح انظادطح
يٍ  15طا 30 :د إنى 17

طا

َظزٌاخ انشخصٍح (أ.و)
أ :سعٍهك دمحم
انماعح:يخثز انهغاخ02
عهى انُفض انًُى و انفزوق
انفزدٌح( 1و)
أ :خٍانً تهماطى
انماعح6 :
عهى انُفض انًُى و انفزوق
انفزدٌح( 1أ.و)
أ :خٍانً تهماطى
انماعح24:
ذكُىنىجٍا اإلذصال وذىثٍك
انًعهىياخ(أ.و)
أ:شرىح تخرح
انماعح 24:

عهى انُفض انفٍشٌىنىجً(و)
أ.حظاًَ يصطفى
انماعح24 :
لٍاص َفظً (و)
أ :شرىح تخرح
انماعح24 :
نغح أجُثٍح 1
أ:
انماعح 24:

َظزٌاخ انشخصٍح (و)
أ :شرىح تخرح
انماعح06:

انخًٍض

ذُثٍه 03 :غٍاتاخ تذوٌ يثزر أو  05غٍاتاخ ونى تًثزر ( فً انرطثٍك ) = إلصاء يٍ االيرحاٌ.
يصهحح انذراطاخ2019/2018

يُهجٍح و ذمٍُاخ
انثحث(1أ.و)
أ :طعذاوي يزٌى
انماعح13 :

عهى انُفض انًعزفً (أ.و)
أ :أ :حظاًَ يصطفى
ق13

جدول توقيت السنة الثانية علوم الرتبية
املوسن اجلاهعي ( 2019/2018السداسي الثالث)
انحصح األونى
يٍ  8طا إنى  9طا25 :

انظثد

األحذ

االثٍٍُ

انثالثاء

د

انمٍاص انرزتىي وتُاء
االخرثاراخ (و)
أ :سعٍهك دمحم
انماعح20 :
طزق واطرزاذٍجٍاخ
انرذرٌض انحذٌثح (أ.و)
أ  :عًىر حُاٌ
انماعح12 :

انحصح انثاٍَح
يٍ  9طا 30 :د إنى  10طا55 :

د

انحصح انثانثح
يٍ  11طا إنى  12طا25 :

د

عهى انُفض انًُى و انفزوق
انفزدٌح( 1أ.و)
أ :خٍانً تهماطى
انماعح24:

انحصح انزاتعح
يٍ  12طا 30 :د إنى  13طا55 :
د

انمٍاص انرزتىي وتُاء
االخرثاراخ (أ.و)
أ :؟؟؟؟؟؟؟
انماعح25 :

انحصح انخايظح
يٍ  14طا إنى  15طا25 :

د

يُهجٍح انثحث انرزتىي (و)
أ :شزفً تىتكز
ق11 :

انحصح انظادطح
يٍ  15طا 30 :د إنى 17

طا

يُهجٍح انثحث انرزتىي (أ.و)
أ :سعهٍك دمحم
ق11 :

عهى انُفض انًُى و انفزوق
انفزدٌح( 1و)
أ :خٍانً تهماطى
انماعح6 :
اتظرًىنىجٍا انرزتٍح (أ.و)
أ:لزٌثً انًشزي
انماعح28 :

اتظرًىنىجٍا انرزتٍح (و)
أ:لزٌثً انًشزي
انماعح28 :
يذاهة وَظزٌاخ ذزتىٌح
يعاصزج (و)
أ :عًىر حُاٌ
انماعح 24:

نغح أجُثٍح 1
أ:
انماعح 24:

طزق واطرزاذٍجٍاخ انرذرٌض
انحذٌثح (و)
أ  :عًىر حُاٌ
انماعح 25 :

يذاهة وَظزٌاخ ذزتىٌح يعاصزج
(أ.و)
أ:عًىر حُاٌ
يخثز انهغاخ 01
عهى انُفض انرزتىي(و)
أ :شرىح تخرح
انماعح13 :

األرتعاء
انخًٍض

ذُثٍه 03 :غٍاتاخ تذوٌ يثزر أو  05غٍاتاخ ونى تًثزر ( فً انرطثٍك ) = إلصاء يٍ االيرحاٌ.
يصهحح انذراطاخ2019/2018

عهى انُفض انرزتىي(أ.و)
أ :شرىح تخرح
انماعح 13:

جدول توقيت السنة الثانية علن االجتواع
املوسن اجلاهعي ( 2019/ 2018السداسي الثالث) الفوج األول 01
انحصح األونى
يٍ  8طا إنى  9طا25 :

د

انحصح انثاٍَح
يٍ  9طا 30 :د إنى  10طا55 :

د

انحصح انثانثح
يٍ  11طا إنى  12طا25 :

د

انحصح انزاتعح
يٍ  12طا 30 :د إنى  13طا55 :
د

انحصح انخايظح
يٍ  14طا إنى  15طا25 :

د

انظثد
األحذ

يُهجٍح انثحث فً عهى
االجرًاع (أو)
أ :؟؟؟؟؟؟؟؟
انماعح11 :

يُهجٍح انثحث فً عهى االجرًاع
(و)
أ :؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انماعح11 :

االثٍٍُ

انًشكالخ االجرًاعٍح (أو)
أ :تهحًاري تشٍز
يخثز انهغاخ 01

انرغٍز االجرًاعً (أ و)
أ :تهحًاري تشٍز
انماعح11 :

انثالثاء

لضاٌا دونٍح راهُح (و)
أ :تزاهًًٍ تهماطى
انماعح :يذرج ج

األرتعاء

انخًٍض

انُظزٌاخ انظىطٍىنىجٍح
انحذٌثح (و)
أ :هزاو خثٍز
انًذرج  :ج

انرغٍز االجرًاعً (و)
أ :تهحًاري تشٍز
انماعح11 :
يٍادٌٍ عهى االجرًاع (و)
أ :هزاو خثٍز
انماعح06 :

انًشكالخ االجرًاعٍح (و)
أ :انًٍهىب تىعالو
انماعح13 :

نغح أجُثٍح(أ و)
أ :نعٍذي فٍصم
انماعح24 :

انُظزٌاخ انظىطٍىنىجٍح
انحذٌثح (أو)
أ :صذٌمً
انماعح20 :

يٍادٌٍ عهى االجرًاع (أو)
صذٌمً
انماعح13 :
لضاٌا دونٍح راهُح (أو)
أ :؟؟؟؟؟؟
انماعح13 :

ذُثٍه 03 :غٍاتاخ تذوٌ يثزر أو  05غٍاتاخ ونى تًثزر ( فً انرطثٍك ) = إلصاء يٍ االيرحاٌ.
يصهحح انذراطاخ2019/ 2018

االَثزوتىنىجٍا االجرًاعٍح و
انثمافٍح (و)
أ :تذاوي عثذ انمادر
انماعح13 :
احصاء رٌاضً و اطرذالنً
(و)
أ:تشٍزي دمحم عادل
انًذرج  :ج

انحصح انظادطح
يٍ  15طا 30 :د إنى 17

طا

جدول توقيت السنة الثانية علن االجتواع
املوسن اجلاهعي ( 2019/ 2018السداسي الثالث) الفوج الثاني 02
انحصح األونى
يٍ  8طا إنى  9طا25 :

د

انحصح انثاٍَح
يٍ  9طا 30 :د إنى  10طا55 :

د

انحصح انثانثح
يٍ  11طا إنى  12طا25 :

د

انحصح انزاتعح
يٍ  12طا 30 :د إنى  13طا55 :
د

انحصح انخايظح
يٍ  14طا إنى  15طا25 :

د

انحصح انظادطح
يٍ  15طا 30 :د إنى 17

طا

انظثد
يُهجٍح انثحث فً عهى االجرًاع
(و)
أ :؟؟؟؟؟؟؟
انماعح11 :

األحذ

انُظزٌاخ انظىطٍىنىجٍح
انحذٌثح (و)
أ :هزاو خثٍز
انًذرج  :ج

االثٍٍُ

انثالثاء

لضاٌا دونٍح راهُح (و)
أ :تزاهًًٍ تهماطى
انماعح :يذرج ج

انُظزٌاخ انظىطٍىنىجٍح
انحذٌثح (أو)
صذٌمً
انماعح13 :

انرغٍز االجرًاعً (و)
أ :تهحًاري تشٍز
انماعح11 :

انًشكالخ االجرًاعٍح (أو)
أ :تهحًاري تشٍز
انماعح20 :

يُهجٍح انثحث فً عهى االجرًاع (أو)
أ :؟؟؟؟؟؟
انماعح 08:؟؟؟؟؟؟؟

يٍادٌٍ عهى االجرًاع (و)
أ :هزاو خثٍز
انماعح06 :

نغح أجُثٍح(أ و)
أ :نعٍذي فٍصم
انماعح24 :

انرغٍز االجرًاعً (أ و)
أ :تهحًاري تشٍز
انماعح :لاعح 30

انًشكالخ االجرًاعٍح (و)
أ :انًٍهىب تىعالو
انماعح13 :

األرتعاء

انخًٍض

لضاٌا دونٍح راهُح (أو)
أ :؟؟؟؟؟؟
انماعح13 :

ذُثٍه 03 :غٍاتاخ تذوٌ يثزر أو  05غٍاتاخ ونى تًثزر ( فً انرطثٍك ) = إلصاء يٍ االيرحاٌ.
يصهحح انذراطاخ2019/ 2018

يٍادٌٍ عهى االجرًاع (أو)
صذٌمً
انماعح27 :
االَثزوتىنىجٍا االجرًاعٍح و
انثمافٍح (و)
أ :تذاوي عثذ انمادر
انماعح13 :
احصاء رٌاضً و اطرذالنً
(و)
أ:تشٍزي دمحم عادل
انًذرج  :ج

جدول توقٌت السنة الثانٌة فلسفة (السداسً الثالث)
للموسم الجامعً 2019/2018
األٌام

الحصة األولى
من  8سا إلى  9سا 25 :د

السبت

فلسفة التارٌخ(أ.م)
أ :تمٌر بولرباح
القاعة27 :

الحصة الثانٌة
من  9سا 30 :د إلى  10سا:
 55د
منهجٌة البحث الفلسفً (مح)
أ :زروقً ثامر
المدرج :ج

الحصة الثالثة
من  11سا إلى  12سا25 :
د
المنطق التقلٌدي (مح)
أ :قرٌبً مشري
القاعة28 :

األحد

االثنٌن

لغة أجنبٌة (أ م)
أ :؟؟؟؟؟؟؟
القاعة :؟؟؟؟؟؟؟؟

الثالثاء

تارٌخ العلم (مح)
أ :مهدي دمحم
القاعة11 :

الفلسفة الٌونانٌة (مح)
أ :مهدي دمحم
القاعة26 :

الحصة الرابعة
من  12سا 30 :د إلى  13سا:
 55د
الفكر الشرقً (مح)
أ :شرفاوي قوٌدر
القاعة :؟؟؟؟؟؟؟

الحصة الخامسة
من  14سا إلى  15سا25 :
د
منهجٌة البحث الفلسفً (أ.م)
أ :زروقً ثامر
القاعة25 :

الحصة السادسة
من  15سا 30 :د إلى 17
سا
الفكر الشرقً (أ م )
أ :شرفاوي قوٌدر
القاعة :؟؟؟؟؟

مدارس الفلسفة الٌونانٌة (مح)
أ
 :زروقً ثامر
القاعة ؟؟؟؟؟

المنطق التقلٌدي (أ م)
أ :قرٌبً مشري
القاعة :؟؟؟؟

مدارس الفلسفة الٌونانٌة (أ
م)
أ :زروقً ثامر
القاعة13 :

تارٌخ العلم (أ م )
أ :مهدي دمحم
القاعة27 :

فلسفة التارٌخ
(مح)
أ :تمٌر بولرباح
القاعة25 :

الفلسفة الٌونانٌة (أ م)
أ :مهدي دمحم
القاعة25 :

الفكر الخلدونً (مح)
د :سعد عبد السالم
مدرج :؟؟؟؟؟؟؟

األربعاء
الخمٌس

تنبيه 30 :غياابت بدون مربر أو  30غياابت ولو مبربر ( يف التطبيق ) = اقصاء من الامتحان.

