
ة  سي                                                      السنة الجامع   2020 2019قسم علوم ال
اسي  اصة ال زنامة ال انيال  ماس ال

ال   ت إدارة أع
ات اض ق ال  ت

عة أ ج  ال ج ، 1(ف  )2ف

م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

لي N1 8:00 -09:00 2020-09-23  األرعاء ة ال الع س   ب

ال وال  N1 09:00 -10:00 2020-09-23  األرعاء   ايش اإلدار االت

ة N1 10:00 -11:00 2020-09-23  األرعاء ل صي إن   فع

ال إدارة N1 11:00 -12:00 2020-09-23  األرعاء ة أع   دران دول

ال إدارة N1 12:00 -13:00 2020-09-23  األرعاء ة أع   دران دول

ة اإلدارة N1 10:00 -11:00 2020-09-24  ال ارد ال ة لل ات اتي االس   ت

ة اإلدارة N1 11:00 -12:00 2020-09-24  ال ارد ال ة لل ات اتي االس   ت

ة N1 12:00 -13:00 2020-09-24  ال م فقات الع ن ال   ع الالو  قان

ة N1 13:00 -14:00 2020-09-24  ال ات ارات االس ة وال اف ز ال   ب

ة و  N1 14:00 -15:00 2020-09-24  ال اف ةال ات ارات االس ز ال   ب

عة  ج ب (ال ج ، 3ف  )4ف

م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

لي N1 8:00 -09:00 2020-09-26  ال ة ال الع س   ب

ال وال اإلدار  N1 09:00 -10:00 2020-09-26  ال اي االت   ش

ة N1 10:00 -11:00 2020-09-26  ال ل صي إن   فع

ة N1 11:00 -12:00 2020-09-26  ال ال دول   دران إدارة أع

ة N1 12:00 -13:00 2020-09-26  ال ال دول   دران إدارة أع

ة N1 10:00 -11:00 2020-09-27  األح ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

ة N1 11:00 -12:00 2020-09-27  األح ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

ة N1 12:00 -13:00 2020-09-27  األح م فقات الع ن ال   ع الالو  قان

ة N1 13:00 -14:00 2020-09-27  األح ات ارات االس ة وال اف ز ال   ب

ات N1 14:00 -15:00 2020-09-27  األح ارات االس ة وال اف ز ةال   ب
  



جهة ال ال ق األع اج ماس  ت ال 1أف  إدارة أع

ج رق   (أ+ ب) 01الف

م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

ة N1 13:00 -14:00 2020-09-23  األرعاء ال دول   دران إدارة أع

ة N1 14:00 -15:00 2020-09-23  األرعاء ال دول   دران إدارة أع

ة N1 8:00 -09:00 2020-09-27  األح ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

ة N1 09:00 -10:00 2020-09-27  األح ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

لي F14 09:00 -10:00 2020-09-28  االث ة ال الع س   ب

ة  F14 10:00 -11:00 2020-09-28  االث اف ةال ات ارات االس اد وال   مق

ة F14 11:00 -12:00 2020-09-28  االث ات ارات االس ة وال اف اد ال   مق
  

ج رق   (أ+ ب) 02الف

م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

ة N1 8:00 -09:00 2020-09-24  ال ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

ة N1 09:00 -10:00 2020-09-24  ال ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

ة F22 8:00 -09:00 2020-09-28  االث ات ارات االس ة وال اف اد ال   مق

ة F22 09:00 -10:00 2020-09-28  االث ات ارات االس ة وال اف اد ال   مق

ة F22 10:00 -11:00 2020-09-28  االث ال دول   دران إدارة أع

ة F22 11:00 -12:00 2020-09-28  االث ال دول   دران إدارة أع

لي F22 12:00 -13:00 2020-09-28  االث ار ال الع   ت
  

  

  

  

  

  

  

  

  



ج رق   (أ+ ب) 03الف

م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

ة F14 12:00 -13:00 2020-09-23  األرعاء ات ارات االس ة وال اف اد ال   مق

ة F14 13:00 -14:00 2020-09-23  األرعاء ات ارات االس ة وال اف اد ال   مق

ة F14 14:00 -15:00 2020-09-23  األرعاء ارد ال ة لل ات وز اإلدارة االس ع   ب

ةا F14 15:00 -16:00 2020-09-23  األرعاء ارد ال ة لل ات وز إلدارة االس ع   ب

ة N1 13:00 -14:00 2020-09-26  ال ال دول   دران إدارة أع

ة N1 14:00 -15:00 2020-09-26  ال ال دول   دران إدارة أع

لي N1 11:00 -12:00 2020-09-28  االث ار ال الع   ت
  

ج رق   (أ+ ب) 04الف

م ا  ال خال ق  ر اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

ة F22 12:00 -13:00 2020-09-23  األرعاء ال دول وز إدارة أع ع   ب

ة F22 13:00 -14:00 2020-09-23  األرعاء ال دول وز إدارة أع ع   ب

ة F22 14:00 -15:00 2020-09-23  األرعاء ات ارات االس ة وال اف اد ال   مق

ة F22 15:00 -16:00 2020-09-23  األرعاء ات ارات االس ة وال اف اد ال   مق

ة N1 8:00 -09:00 2020-09-28  االث ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

ة N1 09:00 -10:00 2020-09-28  االث ارد ال ة لل ات اتي اإلدارة االس   ت

ليال N1 10:00 -11:00 2020-09-28  االث ار  الع   ت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ةت  1ماس    إدارة مال

ات  اض ق ال  ت
م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

ة F22 8:00 -09:00 2020-09-24  ال ال فقات ال   ب إدارة ال

ي F22 10:00 -11:00 2020-09-24  ال أم ال   زواو  ال

ة F22 12:00 -13:00 2020-09-24  ال ال ة ال ات ح االس   م

ات F22 8:00 -09:00 2020-09-26  ال ة ال اس دور م   ب

ي F22 10:00 -11:00 2020-09-26  ال اس الي وال ق ال   اد ال

ة F22 12:00 -13:00 2020-09-26  ال ل صي إن   فع

ة F22 13:00 -14:00 2020-09-26  ال ون ة اإلل مات ال   م ال

ات F22 8:00 -09:00 2020-09-27  األح ة ال اس دور م   ب

ة F22 10:00 -11:00 2020-09-27  األح ال فقات ال   ب إدارة ال

ي F22 12:00 -13:00 2020-09-27  األح أم ال   زواو  ال
  

جهة  ال ال ق األع ج رقت  ب) (أ+ 01 الف
م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

ة F22 09:00 -10:00 2020-09-24  ال ال فقات ال   ب إدارة ال

ي F22 11:00-12:00 2020-09-24  ال أم ال   زواو  ال

ة F22 13:00 -14:00 2020-09-24  ال ال ة ال ات ح االس   م

ات F22 09:00 -10:00 2020-09-26  ال ة ال اس دور م   ب

ي F22 11:00-12:00 2020-09-26  ال اس الي وال ق ال   اد ال

ة F22 14:00 -15:00 2020-09-26  ال ون ة اإلل مات ال   م ال

ات F22 09:00 -10:00 2020-09-27  األح ة ال اس دور م   ب

ة F22 11:00-12:00 2020-09-27  األح ال فقات ال   ب إدارة ال

ي F22 13:00 -14:00 2020-09-27  األح أم ال   زواو  ال
  

  

  



ميت  1ماس    ت ع

ات  اض ق ال  ت
م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

ات ال F14 8:00 -09:00 2020-09-24  ال اد قةاق ع ة العامة ال   تقار ال

مي F14 10:00 - 11:00 2020-09-24  ال ان ت ع   ش

ة F14 12:00 -13:00 2020-09-24  ال ل ان إن   ش

ال F14 8:00 -09:00 2020-09-26  ال ات االت اي ال اإلدار وتق   ش

ن األساسي  F14 09:00 -10:00 2020-09-26  ال ميالقان سفي لل الع   ي

مي F14 10:00 - 11:00 2020-09-26  ال اع ال ق في الق ة وال قا   شالل ال

وعات العامة F14 12:00 -13:00 2020-09-26  ال ب تق ال ق   ع

قة F14 8:00 -09:00 2020-09-27  األح ع ة العامة ال ال ات ال اد   تقار اق

مي F14 10:00 - 11:00 2020-09-27  األح اع ال ق في الق ة وال قا   شالل ال

وعات العامة F14 12:00 -13:00 2020-09-27  األح ب تق ال ق   ع
  

جهة  ال ال ق األع ج رق ت  ب) (أ+ 01الف
م خ  ال ار ق  ال اس  القاعة  ال اذ  ال   األس

قة F14 09:00 -10:00 2020-09-24  ال ع ة العامة ال ال ات ال اد   تقار اق

مي F14 11:00 -12:00 2020-09-24  ال ان ت ع   ش

مي F14 11:00 -12:00 2020-09-26  ال اع ال ق في الق ة وال قا   شالل ال

وعات العامة F14 13:00 - 14:00 2020-09-26  ال ب تق ال ق   ع

قة F14 09:00 -10:00 2020-09-27  األح ع ة العامة ال ال ات ال اد   تقار اق

مي F14 11:00 -12:00 2020-09-27  األح اع ال ق في الق ة وال قا   شالل ال

وعات العامة F14 13:00 - 14:00 2020-09-27  األح ب تق ال ق   ع
 


