
جاهعت باجً هخخار ـ عٌابت 

وٍُح اِداب واٌؼٍىَ اإلٔغأُح واالجرّاػُح 

 لغُ اٌفٍغفح

 (ٌشار الى طلبت الفلسفت الٌقذٌت بذكز حخصصهن  ) حخصص فلسفت حطبٍقٍت 2019لجاى هٌاقشت الواسخز دفعت 

 

 

 

 

 

  19/06/2019: األولالٍىم 20/06/2019 : الٍىم الثاًً

 اٌماػــح  عا10.30 عا ـ 09  عا12.15 عا ـ 10.45  عا14.00 عا ـ 12.30  عا10.30 عا ـ 09  عا12.15 عا ـ 10.45  عا14.00 عا ـ 12.30

 ػشػاس ٌٍُُا
إشىاٌُح اٌؼاللح تُٓ :اٌّىضىع 

وىُٔح اٌؼٍىَ وخصىصُح 

 األخاللُاخ
هشزفا :هٌٍارهحوذ- 

رئٍسا :خلفاوي - 

هوخحٌا :هغزي وافٍت - 

  ػّشأٍ تغّح
اٌرىاصٍٍ ػٕذ  الفعل :اٌّىضىع 

 هاتش ِاط
هشزفا     : عوزاى جىدي- 

رئٍسا :خلفاوٌحٍاة- 

 هوخحٌا:عالقً عبذ اللطٍف- 

 اٌؼثادٌُحإترغاَا
اٌفٍغفح :اٌّىضىع 

واألَىىٌىجُاواجاتح إلشىاٌُح 

 اٌّؼًٕ ودً ٌألصِح 

هشزفا : جىدي عوزاى - 

رئٍسا : كٍحل هصطفى - 

هوخحٌا :بزاشذ بخذة  - 

 ِضسَمُئترغاَ
اٌٍثُشاٌُح اٌغُاعُح ودك :اٌّىضىع 

 االػرشاف تاٌشؼىب ػٕذ جىْ سوٌض
هشزفا   : جىدي عوزاى- 

رئٍسا  :هاًع أحسي  -

هوخحٌا :  لٍخٍن ف الزهزاء - 

 جاتى ستٍ عٕاء

فٍغفح اٌذَٓ ػٕذ :اٌّىضىع 

 فشأظ اٌغىاح
هشزفا   : هسٍعذ ًبٍل- 

رئٍسا : لٍخٍن - 

 ًاحهوج: حسًٌٍ حىرٌت - 

اٌالهىخ :اٌّىضىع ػىادٌ لّش اٌضِاْ

اٌذٍَٕ فٍ اٌؼاٌُ اإلعالٍِ وأثشٖ ػًٍ 

 اٌفىش اٌغُاعٍ اٌشاهٓ
هشزفا : ـ حسًٌٍ

رئٍسا : ـ بي خلٍف

 هوخحٌا:ـ  عالقً 

 

 

 1د

  خضوص ِصطفً
اٌّغرمثً اٌثششٌ تُٓ :اٌّىضىع 

إٌّظىس اإلعالٍِ وإٌّظىس  

اٌغشتٍ فىوىَاِا واٌّغُشٌ 

 ّٔىرجا
هشزفا : ـ هاًع أحسي

رئٍسا :ـ عالقً عبذ اللطٍف

 هوخحٌا:ـ صٍاد لٌٍذة

 ٔثٍٍُ وشَّح
اٌؼٍّأُح اٌؼشتُح فٍ :اٌّىضىع 

 ِٕضىس تشهاْ غٍُىْ
هشزفا :هاًع أحسي-

رئٍسا : صٍاد لٌٍذة-

 هوخحٌا:الزهزاء. لٍخٍن ف- 

 دٌهىَ عُّح

سهأاخ اٌفىش :اٌّىضىع 

اٌؼشتٍ فٍ ِٕظىس تشهاْ 

 غٍُىْ
هشزفا : هاًع أحسي- 

رئٍسا :واعز آسٍا - 

 هوخحٌا: بي خلبف- 

 ِهشٌ أعّاء 

اٌرصىف اٌغٍٕ وأثشٖ :الموضوع 

  اٌجضائش ّٔىرجا–فٍ ذذمُك إٌهضح 
هشزفا : ـ بي خلٍف

 ..…………رئٍسا  : هسٍعذ-

 هوخحٌا :  حسًٌٍ حىرٌت- 

 

 دهثاْ ِفُذج

ِىلف سؤٍ غُٕىْ :اٌّىضىع 

 ِٓ اٌذضاسج اٌغشتُح

هشزفا :بي سزاي- 

 .…………… رئٍسا:ـ جىدي

 هوخحٌا:خلفاوي- 

…………… 

 تٓ فُاٌح ِثشووح

اٌهىَح واٌؼٕف ػٕذ فشأظ :اٌّىضىع 

 فأىْ

هشزفا   : كٍحل هصطفى- 

 …………رئٍسا : ـ هسٍعذ ًبٍل

 هوخحٌا: هٌٍار هحوذ-

 

 

 

 

 

 

 2د

 ػثذ اٌغأٍ ٔادَح

فٍغفح دمىق اإلٔغاْ :اٌّىضىع 

فٍ اٌفىش اٌؼشتٍ اإلعالٍِ 

 اٌّؼاصش،ِذّذ ػّاسج ّٔىرجا
هشزفا : لٍخٍن- 

رئٍسا : بي خلٍف- 

 هوخحٌا: حسًٌٍ- 

 تىعشو اٌغثرٍ
 اٌفٍغفح واٌصىسج:اٌّىضىع 

هشزفا  : كٍحل هصطفى- 

رئٍسا  : بي سزاي- 

 هوخحٌا : ـ بزاشذ بخذة

تىداسج ِذّذ 

األخاللُاخ :اٌّىضىع األششف

اٌطة - اٌطثُح فٍ اٌجضائش

 ّٔىرجا
هشزفا   : هٌٍار هحوذ- 

رئٍسا : ـ بزوال جوال

 هوخحٌا:هغزي وافٍت- 

 تٓ خذج تششي

أخاللُاخ اٌؼٍُ ِٓ ِٕظىس :اٌّىضىع 

 دافُذ سصُٔه
هشزفا : هٌٍار هحوذ-

 .رئٍسا: بزاشذ- 

هوخحٌا :واعز آسٍا - 

 

اٌّىضىع عاَثّضغُش عًٍّ

اٌفٓ واإلٔغاْ اٌّؼاصش ػٕذ :

 أدوسٔى
هشزفا : بزاشذ- 

رئٍسا   : هغزي - 

 ………هوخحٌا: هاًع أحسي - 

 عاٌٍّ عُّشج
 اٌؼمً اٌغُاعٍ ػٕذ أدوسٔى:اٌّىضىع 

هشزفا : بزاشذ بخذة- 

رئٍسا  : خلفاوي-

 هوخحٌا:جىدي عوزاى -

 

 

 

 3د

  



 

 

جاِؼح تاجٍ ِخراس ـ ػٕاتح 

وٍُح اِداب واٌؼٍىَ اإلٔغأُح واالجرّاػُح 

 لغُ اٌفٍغفح

 2019لجاى هٌاقشت الواسخز دفعت 

 

 

 

 24/06/2019 : الٍىم الزابع

 

 23/06/2019 : الٍىم الثالث

 

 

 القاعــت  عا10.30 عا ـ 09  عا12.15 عا ـ 10.45  عا14.00 عا ـ 12.30  عا10.30 عا ـ 09  عا12.15 عا ـ 10.45  عا14.00 عا ـ 12.30

  تىدجح دغاَ اٌذَٓ 

لشاءج ٔمذَح ٌّفهىَ :اٌّىضىع 

 اٌذاوُّح ٌذي ِذّذ شذشوس

هشزفا :حسًٌٍ- 

رئٍسا :ـ صٍاد 

هوخحٌا :لٍخٍن- 

 02/06/2019ًىقشج ٌىم 

 

 تٍجثٍُح ِشَُ
إشىاٌُح اٌّفهىَ فٍ :اٌّىضىع 

فٍ اٌفىش اٌؼشتٍ اإلعالٍِ ، ِاٌه 

 تٓ ٔثٍ ّٔىرجا
هشزفا :لٍخٍن- 

رئٍسا :ـ هسٍعذ

هوخحٌا :بزوال- 

 

 

 صغذود شُّاء

فٍغفح اٌرشتُح ػٕذ :اٌّىضىع 

 .تاوٌى فاٌُشٌ
هشزفا  :بي سزاي- 

رئٍسا :ـ بي خلٍف

هوخحٌا :صٍاد- 

 

 لّاٍِ اترغاَ

اٌخطاب اٌغُاعٍ فٍ فىش :اٌّىضىع 

 دٕح اسٔد
هشزفا :بزوال جوال- 

رئٍسا : هغزي- 

 هوخحٌا: خلفاوي- 

 شؼثٍ شُّاء

اٌرجشتح اٌفٍغفُح :اٌّىضىع 

ػٕذ أتٍ داِذ اٌغضاٌٍ ِٓ خالي 

 وراب إٌّمز ِٓ اٌضالي

هشزفا :ـ بزوال جوال

رئٍسا : ـ عالقً عبذ اللطٍف

 هوخحٌا:ـ بي خلٍف هالك 

 ِهذٌ شُّاء

فىشج اٌّهذَح فٍ اٌفىش :اٌّىضىع 

 اإلعالٍِ
هشزفا : بزوال جوال- 

رئٍسا :هسٍعذًبٍل- 

 هوخحٌا:ـ حسًٌٍ حىرٌت

 

 

 

 1د

 صاسٌ وفاء

اٌفٍغفح األخاللُح ػٕذ :اٌّىضىع 

 جالي اٌذَٓ اٌشوٍِ
هشزفا : بي سزاي- 

رئٍسا :واعز- 

هوخحٌا :ـ هٌٍار

 سفشاف سَذاب 

 فٍغفح اٌؼمً وذجذَذ :اٌّىضىع 

 جىٔغُشي ّٔىرجا–اٌفىش اٌفٍغفٍ 

هشزفا :واعز- 

رئٍسا :ـ عالقً

هوخحٌا :خلفاوي- 

 

 تىغاتح أعّاء

  سؤال اإليتيقا :اٌّىضىع 
 في الفكر اإلنساني

هشزفا :واعز- 

رئٍسا :ـ كٍحل

هوخحٌا :هٌٍار- 

 

 تهٍىي ٔجىي

 عؤاي اإلٔغاْ ػٕذ :اٌّىضىع 

 سوجٍ غاسودٌ
هشزفا :صٍاد- 

رئٍسا : ـ كٍحل

  هوخحٌا:ـ عالقً

 ػالٍٔ ِشَُ

اٌرجٍُاخ اٌجّاٌُح فٍ :اٌّىضىع 

 اٌرشاخ اإلعالٍِ اٌؼّاسج ّٔىرجا
هشزفا : صٍاد لٌٍذة- 

رئٍسا : بي سزاي-

 هوخحٌا: هسٍعذ ًبٍل-

 صسلىط عًٍّ

فؼً اٌرفٍغف وجذي اٌشوح :اٌّىضىع 

 واٌّادج
هشزفا : واعز- 

رئٍسا :بزاشذ- 

 ..………هوخحٌا: جىدي عوزاى- 

 

 

 

 

 

 2د

 تٓ ِضَاْ وعٍُح 
ٔمذ اٌخطاب األصىٌٍ :اٌّىضىع 

 فٍ وراتاخ ِذّذ أسوىْ
هشزفا  :عالقً عبذ اللطٍف - 

رئٍسا  :ـ  بزاشذ

 هوخحٌا:بزوال جوال- 

 دسوَش عاسج
إٌّىرج اإلدساوٍ ػٕذ :اٌّىضىع 

 ػثذ اٌىهاب اٌّغُشٌ
هشزفا    : صٍاد- 

رئٍسا   : ـ  هغزي

 هوخحٌا: ـ  هٌٍار

 

 ِالَىُح خىٌح

اٌىالغ ِٓ ِٕظىس :اٌّىضىع 

 تىدسَاس

                  هشزفا:ـ خلفاوي

 رئٍسا: لخٍن- 

 هوخحٌا:ـ هغزي

 ِذّذ ػرُك إٌّرصش تاهلل  

ِششوػُح اٌذشب :اٌّىضىع 

اٌذشب و األخالق ِٓ -اٌؼادٌح

 اٌرثشَش اًٌ اٌرمشَش

هشزفا :حسًٌٍ- 

رئٍسا :ـ خلفاوي

هوخحٌا :هاًع- 

 

 دّأح ػثذ اٌّاٌه

 اٌذاسوَُٕح فٍ فٍغفح ُٔرشح:اٌّىضىع 

 .2فٍغفح ٔمذ َحدوسج: ذخصص 
هشزفا : ـ هغزي

رئٍسا  :ـ هاًع

 هوخحٌا: بي سزاي-

 

 

 

 3د

  



 

جاِؼح تاجٍ ِخراس ـ ػٕاتح 

وٍُح اِداب واٌؼٍىَ اإلٔغأُح واالجرّاػُح 

 لغُ اٌفٍغفح

  2019لجاى هٌاقشت الواسخز دفعت 
 

 2 + 6 / 8:  ـ بزوال 1

 1 + 7 / 8: ـ بي سزاي 2

 1 + 8 / 9:  ـ عالقً 3

  1 + 6 / 7:  ـ جىدي 4

  1 + 7 / 8:  ـ بزاشذ 5

  1 + 8 / 9:  ـ هاًع 6

  1 + 5 / 6:  ـ بي خلٍف 7

 7:  ـ هسٍعذ 8

  1 + 8 / 9:  ـ خلفاوي 9

 2 + 7 / 9:  ـ صٍاد 10

  3 + 6 / 9:  ـ واعز 11

  2 + 6 / 8:  ـ حسًٌٍ 12

  2 + 7 / 9:  ـ هغزي 13

  1 + 7 / 8:  ـ هٌٍار 14

  2 + 7 / 9:  ـ لٍخٍن 15

  2 + 6 / 8:  ـ كٍحل 16

 

 حخص هذكزاث الوىسن الواضً+ الزقن بعذ عالهت  : هالحظت 

 25/06/2016: الخاهس الٍىم

 

 

 القاعــت  عا10.30 عا ـ 09  عا12.15 عا ـ 10.45  عا14.00 عا ـ 12.30

 تٓ دشُش هذي

فٍ فؼاٌُح اٌفىش اٌغُاعٍ ٌجىْ :اٌّىضىع 

 جان سوعى
هشزفا : ـ واعز اسٍا

رئٍسا    :الزهزاء. ـ لٍخٍن ف

 هوخحٌا: بزوال جوال- 

 

 ِهشج تششج 

فٍغفح اإلٔغاْ ػٕذ : اٌّىضىع 

 ػٍٍ ششَؼرٍ 
 .هشزفا : كٍحل 

 رئٍسا : خلفاوي 

 .………هوخحٌا : هاًع 

 ِٕجخ ساضُح

اٌخالق فٍ فٍغفح ِذّذ ػاتذ :اٌّىضىع 

 اٌجاتشٌ
 هشزفا  :بزاشذ بخذة- 

رئٍسا : ـ حسًٌٍ

 هوخحٌا:ـ بي سزاي

 

 

 

 1د

 غضثاْ عاسج
إٌمذ اٌثىتشٌ ٌٍىضؼُح :اٌّىضىع 

 إٌّطمُح

 2دوسج.فٍغفح ٔمذَح : ذخصص 
هشزفا :هغزي- 

رئٍسا : كٍحل-

 هوخحٌا: عالقً- 

 25/05/2019ًىقشج ٌىم 

 طثار ػٍُّح

إشىاٌُح اٌفٓ :اٌّىضىع 

واٌجّاي تُٓ إٌّهج  اٌؼشتٍ 

 واٌغشتٍ

 .2فٍغفح ٔمذَح دوسج: ذخصص 
هشزفا : هٌٍار- 

رئٍسا :صٍاد لٌٍذة- 

 هوخحٌا:عوزاىجىدي ـ 

 ػٕرىسٌ وفاء

اٌؼمً تُٓ اٌرأوًَ :اٌّىضىع 

 - اٌفىش اٌذٍَٕ ّٔىدجا–واٌهشِىُٔطُما

 .2فٍغفح ٔمذ َحدوسج: ذخصص 

هشزفا :ـ واعز 

رئٍسا : ـ صٍاد 

 هوخحٌا:ـ كٍحل

 

 

 

 

 2د

 سداب عًٍّ

اٌىشاِح اإلٔغأُح ِٓ خطاب :اٌّىضىع 

 األدَاْ اًٌ إػالْ دمىق اإلٔغاْ
هشزفا  : عالقً- 

 رئٍسا :هاًع 

هوخحٌا : هسٍعذ- 

 

 دَاتٍ هاجش

ِذّذ شذشوس :اٌّىضىع 

 وذجذَذ اٌذسط فٍ اٌمشاْ اٌىشَُ

 2فٍغفح ٔمذ َح دوسج: ذخصص 

هشزفا :واعز-

رئٍسا : بي سزاي-

 هوخحٌا:ـ بزوال

 لٕفىد جٍٍُح
إٌّهج اٌؼٍٍّ اٌّؼاصش ، :اٌّىضىع 

 واسي تىتش ّٔىرجا

 دوسج ػادَح.فٍغفح ٔمذَح : ذخصص 
هشزفا :الزهزاء.ف. لٍخٍن-

رئٍسا : هغزٌىافٍت -

هوخحٌا :ـ جىدي عوزاى

 

 

 

 

 3د

  


