
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انذراسٍ انثبٍَ

2012/2020  

1029-1028 للعام الدراسيالثاني جدول الدروس األسبوعي للفصل الدراسي   
 المالحظات 44الماجستير /دورة  31الدبلوم العالي المهني /دورة 

 Group A 
 

Group B 
 

Group A 
 

Group B 
 

Group C 
 

حد
 اال

3.3 

 انتذرَت انعًهٍ

 

 وزارح انتخطُظ/ دائرح انتًُُخ انًحهُخ وااللهًُُخ  -1

 وزارحاالعًبر واالسكبٌ / دائرح االسكبٌ   -2

 وزارح االعًبر واالسكبٌ / دائرح االعًبر انهُذسٍ  -3
 وزارح االعًبر واالسكبٌ / انًركس انىطٍُ نالستشبراد انهُذسُخ  - 4   
 ايبَخ ثغذاد / انتخطُظ وانًتبثعخ-5   
 ذاديحبفظخ ثغ -6   

 

 تخطُظ االستعًبل انًستذاو نالرض انحضرَخ
سعبد جبثر, و.د  و.د.عبدل حسٍ  

 هُذسخ وتخطُظ انُمم وانًرورانحضرٌ
يربفراش ثا.و.د.  

 اسبنُت وتحهُم فٍ انتخطُظ انحضرٌ وااللهًٍُ
 رثبل ا.د.جًبل

عهٍ انجُبثٍا.و.د  

 

2.3    

10.3 
 GISاستىدَى اعذاد انخطخ ويهبراد ال 

 (سبعتٍُ) 2/      انتخطُطُخ
 ا.و.د.يصطفً عجذانجهُم 

 جبَر د.سعبدو.،هبشى د.عجبشو.د.عبدل،و.

 GISاستىدَى اعذاد انخطخ ويهبراد ال 

 (سبعتٍُ) 2انتخطُطُخ /
 ا.و.د.عبير شبكر 

     زهراء  د.و.، ا.و.د ارَج خُرٌ

 ،و.و.سبنٍ عذَبٌعًبد

 GISاستىدَى اعذاد انخطخ ويهبراد ال 

 (سبعتٍُ) 2/      انتخطُطُخ

 ا.و.د.عجذانىهبة احًذ
د احسبٌ صجبح , و.و عجذ و.. ,ا.و.د.َذي دمحم

 انرزاق

11.3    

12.3   

1.3 
 انتخطُطُخ )سبعخ( GISيهبراد ال 

 ا.و.د.يهُت كبيم

 

2.3    

نين
االث

 

3.3 
 انتًُُخ االلتصبدَخ انًحهُخ

 )اختُبرٌ(

 حسٍُا.و.د.

 انتخطُظ وانتًُُخ انرَفُخ 

 )اختُبرٌ(

 عهٍ انجُبثٍا.و.د.  

انتشرَعبد وانمىاٍَُ 

 انتخطُطُخ )اختُبرٌ(

 د.فالحو.

 هُذسخ وتخطُظ انُمم وانًرورانحضرٌ
يربفراش ثا.و.د.  

َظرَخ انشكم انًعًبرٌ و تحهُم 

 يىرفىنىجُخ انًذَُخ.
 ا.و.د.َبدَخ عجذانًجُذ

د.احسبٌ صجبحو.  

 انًستذاو نالرض انحضرَختخطُظ االستعًبل 
سعبد جبثر, و.د  و.د.عبدل حسٍ  

 

 

2.3      

10.3 
سبعبد( 3)2َظى انًعهىيبد انجغرافُخ /ستىدَى انتخطُظ و  

 , ا.و.د يهُت كبيم َذي خهُفخا.و.د 
 سبنٍ عذَبٌ و, و. و.د فالح يهذٌكتبَخ,يُبدح  , و.د و.د عًبر خهُم،ا.و.د.ايُه حسٍُ 

 

 
 اَكهُسٌ

 / كهُخ انترثُخ نهجُبدضُبء  د.حُبٌو.

11.3      

12.3  

َظرَخ انشكم انًعًبرٌ و تحهُم يىرفىنىجُخ 

 انًذَُخ.
 ا.و.د.َبدَخ عجذانًجُذ

 د.احسبٌ صجبحو.

سبنُت وتحهُم فٍ انتخطُظ انحضرٌ ا

 وااللهًٍُ
 ثبلر ا.د.جًبل

 عهٍ انجُبثٍا.و.د

 هُذسخ وتخطُظ انُمم وانًرورانحضرٌ
 يربفراش ثا.و.د.

1.3 

 
 انتخطُطُخ )سبعخ( GISيهبراد ال 

 د عًبر خهُمو.
 

  

 

2.3      

 

 



 

ثاء
لثال

 )سبعخ( )انجحث وانرسبنخ واالطروحخ(. يُهج و طرائك  3.3 ا

 ا.و.د.َبدَخ

 اختُبرٌ

 انعسكرٌ( ا.و.د.عجذانحسٍُ) جًبنُبد تخطُظ انًذَُخ 

 حسٍ عهىاٌ ( كرَىد.ا.)انًعبَُر انتخطُطُخ نًُظىيخ انخذيبد انحضرَخ 

 ( د.َذي خهُفخا.و.)انتخطُظ انجُئٍ وانًذٌ انصحُخ 

 انشذَذٌ( د حسٍُا.و.) تخطُظ وادارح انًحهُبد

 

2.3   

10.3 
 االنشطة العلمية والثقافية

11.3 

12.3 
 انحضرٌانتخطُظ انجُئٍ ويجبدئ انتصًُى االَكىنىجٍ 

 ارَج خُرٌا.و.د.

 سبنُت وتحهُم فٍ انتخطُظ انحضرٌ وااللهًٍُ
 ثبلر ا.د.جًبل

 عهٍ انجُبثٍا.و.د 

 تخطُظ االستعًبل انًستذاو نالرض انحضرَخ
سعبد جبثر, و.د  و.د.عبدل حسٍ  

َظرَخ انشكم انًعًبرٌ و تحهُم يىرفىنىجُخ 

 انًذَُخ.
 ا.و.د.َبدَخ عجذانًجُذ

 و.د.احسبٌ صجبح

 

1.3     

2.3     

عاء
الرب

 ا

3.3 

 اَكهُسٌ
/ كهُخ انترثُخ نهجُبدضُبء د.حُبٌو.  

ف                         . ثبير خه و               

 

 GISاستىدَى اعذاد انخطخ ويهبراد ال 

 (سبعتٍُ) 2/      انتخطُطُخ
 ا.و.د.يصطفً عجذانجهُم 

  جبَر و.د.عبدل،و.د.عجبش هبشى،و.د.سعبد

انتخطُطُخ  GISاستىدَى اعذاد انخطخ ويهبراد ال 

 (سبعتٍُ) 2/
 ا.و.د.عبير شبكر 

،و.و.سبنٍ زهراء عًبد ،و.د. ا.و.د ارَج خُرٌ

 عذَبٌ

 GISاستىدَى اعذاد انخطخ ويهبراد ال 

 (سبعتٍُ) 2/      انتخطُطُخ

 ا.و.د.عجذانىهبة احًذ
د احسبٌ صجبح , و.و عجذ و.. ,ا.و.د.َذي دمحم

  انرزاق

 

2.3 
 انًشروع )سبعخ( نجُخ انذثهىو

 , ا.و.د.يصطفً , ا.و.د.يهُت , ا.و.د ايُخ ا.د.كرَى حسٍ

 

 

 

 

 انتخطُظ وانُمم انحضرٌ 10.3
 ا.و.د َذي دمحم 

   

11.3  

 يُهج و طرائك  )انجحث وانرسبنخ واالطروحخ() سبعخ (
 َبدَخا.و.د.

 

12.3  

 نجُخ انًبجستُرانرسبنخ )سبعخ(  

 . ا.د.جًبل , ا.و.د.َبدَخ , ا.و.د.َذي خهُفخ ا.د.كرَى حسٍ

 

 

 يهبراد تخطُطُخ ) انتخطُظ انجُئٍ ( / سبعخ   1.3

  و.د.سعبد جبثر

2.3    

س
خمي

 ال

 يجبديء انتخطُظ انًحهٍ وانتًُُخ انًحهُخ 3.3
ايُخ حسٍُ صجرٌا.و.د.  

off 
 ا

 

 

 
2.3  

10.3 
سبعبد( 4)2انًعهىيبد انجغرافُخ /َظى ستىدَى انتخطُظ و  

 , ا.و.د يهُت كبيمَذي خهُفخا.و.د 
 سبنٍ عذَبٌ , و.و و.د فالح يهذٌيُبدح كتبَخ،  و.دو.و عًبر خهُم,،ا.و.د.ايُه حسٍُ 

 

11.3  

12.3  

1.3  

2,3  

2.3  

  يبدأ العمل هبذا اجلدول اعتبارا من 61 /0202/0 وملدة مخس عشر أسبوعا )  يرجى من التدريسيني مسؤويل املواد الدراسية تسليم ورقة الغياب إىل شعبة التسجيل بعد انتهاء احملاضرة (


