
                                                                             

  حـــــــذول                                                                   إدارة شئوى التعلين والطالة  

 انحزاياث  الحعليو الهفحوذ  لخهيع الهسحوياث فى  يهايت الًصف الثايى 

 م    6102/  6102نٌ العام الخانعي 
 

 الحاريـــخ اليــــوم

 الهسحوى الرابع الهسحوى الثالث الهسحوى الثايي الهسحوى الأول

  06  - 01الحوكيخ نٌ    3  - 0الحوكيخ نٌ    06  - 01الحوكيخ نٌ    3  - 0الحوكيخ نٌ  

 فصل ثايي فصل أول فصل ثايي فصل أول فصل ثايي فصل أول فصل ثايي فصل أول

 7107/  6/  3 السبت 
نبادئ القايوى 

 والحشريعاث القايوييت 
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 نزاسبت 

الهًشآث 

 الهحخصصت 

 ------------- ------------- 7107/  6/  4 األحد 
الهزاسبت 

 الهحوسطت 
------------- 

نزاسبت فى 

البًوك وصًاديق 

 الاسحثهار 

------------- ------------- ------------- 

 ------------- 7107/  6/  5 االثنني 
 الحسوياث الخرديت 

 ليت وجقارير نا
------------- 

الهزاسبت 

 الزمونيت  
------------- 

 الهراحعت 

 والركابت الهاليت 

 يظريت 

 (  0الهزاسبت  ) 

 يظريت

 (  6الهزاسبت  )  

 7107/  6/  6 الثالثاء 
نقذنت فى علو 

 الإدارة 
 ------------- ------------- ------------- الإدارة العانت  ------------- إدارة الحسويق  -------------

 ------------- ------------- ------------- 7107/  6/  7 األربعاء
إدارة الهوارد 

 البشريت 
 ------------- الهزاسبت القونيت  ------------- -------------

 ------------- 7107/  6/  8 اخلميس 
 نذخل

 العلوم السلوليت  
------------- ------------- 

 عٌزاسبت ن

 الحذفقاث الًقذيت 
------------- ------------- 

جطبيقاث 

نزاسبيت على 

 الزاسب 

 الرياضت الهاليت  ------------- ------------- 7107/  6/  01 السبت 

رياضياث 

الاسحثهار 

 والحهويل الذولى 

------------- 

 الهزاسبت

فى الفًادق  

 والهطاعو 

------------- ------------- 

 ------------- 7107/  6/  00 األحد 
 اكحصادياث 

  والبيئت الهوارد 
------------- ------------- 

 اكحصاد 

 يقذى ونصرفى 
 ------------- نراحعت نحقذنت  -------------

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 7107/  6/  07 االثنني 

 يظو 

نعلوناث 

 نزاسبيت 

 7107/  6/  03 الثالثاء 
 نبادئ

 العلوم الاكحصاديت  
------------- 

 جزليل

 اكحصاد  للى  
------------- ------------- 

اكحصاد نالى 

 وسياساث ناليت 
------------- ------------- 

 ------------- 7107/  6/  04 األربعاء

 ايخليزيت لغت

فى الهخالاث  

 (  6الحخاريت  ) 

------------- 
الهزاسبت 

 الهحقذنت 
------------- ------------- 

جزليل الحقارير 

 والقوائو الهاليت 
------------- 

 ------------- ------------- ------------- أصول الهزاسبت  7107/  6/  05 اخلميس 
 أصول

 نزاسبت الحماليف
------------- ------------- 

 دراساث 

 نزاسبت نعاصرة 

 ------------- ------------- 7107/  6/  07 السبت 
إدارة الإيحاج 

 والعهلياث 
------------- ------------- 

 الهزاسبت

فى شرلاث  

 الحؤنيٌ 

------------- ------------- 

 ------------- ------------- نبادئ جؤنيٌ   ------------- ------------- إدارة الخطر  ------------- 7107/  6/  08 األحد 

 جطبيقاث 

نًاهد البزث 

 العلهى 

 ------------- ------------- 7107/  6/  09 االثنني 
 اكحصادياث 

 جخارة دوليت  
 إدارة الارحياحاث  ------------- -------------

جهويل وإدارة 

 ناليت 
------------- 

 7107/  6/  71 الثاء الث

 لغت ايخليزيت

فى الهخالاث  

 (  0الحخاريت  ) 

------------- ------------- 
 الحزليل 

 الاكحصاد الخزئى 
------------- ------------- ------------- ------------- 

 ------------- 7107/  6/  70 األربعاء
 الذراساث المهيت

 وجطبيقاث راسب  
------------- ------------- ------------- ------------- 

كضايا اكحصاديت 

 نعاصرة 
------------- 

 ------------- ------------- الرياضت الحطبيقيت  7107/  6/  77 اخلميس 
 أساسياث 

 الطرق الإرصائيت 
------------- 

جزليل إرصائى 

 وجطبيقاث راسب 
------------- ------------- 
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 هذير اإلدارة
 

 أ / أحوذ هحوذ حوزة 

 وكيل الكليت لشئوى التعلين والطالة   
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