
المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس

L10 الكترونیك أساسي 1 (TP)  زبیدي 
مسعود +حقیق العروسي L20 كھروتقني أساسي 1 (TP) تومي 

جعفر+بوغزالة ھیثم G1

L11 أمواج و إھتزازات (TP)  شنوفي 
حكیم L10 الكترونیك أساسي 1 (TP)  زبیدي 

مسعود +حقیق العروسي G2

L20 كھروتقني أساسي 1 (TP) تومي 
جعفر+بوغزالة ھیثم L11 أمواج و إھتزازات (TP)  شنوفي 

حكیم G3

INF6 إعالم آلي 3  (TP)  اللبي یاسین S11 كھروتقني أساسي 1 (TD) بسوس 
نور الدین G4

S11  (TD) 1 كھروتقني أساسي
بسوس نور الدین S12 أمواج و إھتزازات (TD) تواتي 

طلیبة لیلى

S12 أمواج و إھتزازات (TD) تواتي 
طلیبة لیلى INF6 إعالم آلي 3  (TP)  اللبي یاسین

احتماالت و احصاء (TD) معمري 
أسامة S12 الكترونیك أساسي 1 

(TD) توھامي رضا S11  (TD) 1 كھروتقني أساسي
قدیري عبد الكریم L11   (TP) أمواج و إھتزازات

شنوفي حكیم G1

 (TD) 1 الكترونیك أساسي
توھامي رضا S11

كھروتقني أساسي 1 
(TD)  قدیري عبد 

الكریم

INF
6

إعالم آلي 3  (TP)  تریعة 
فاطمة الزھراء L 20  (TP) 1 كھروتقني أساسي

بسوس نور الدین G2

  (TD) 1 كھروتقني أساسي
قدیري عبد الكریم S13 احتماالت و احصاء 

(TD) معمري أسامة S12  (TD) 1 الكترونیك أساسي
توھامي رضا L10  (TP) 1 الكترونیك أساسي

حمیداني بالل G3

أمواج و إھتزازات (TP)  شنوفي 
حكیم L10 الكترونیك أساسي 1 

(TP) حمیداني بالل L20  (TP) 1 كھروتقني أساسي
بسوس نور الدین S12  (TD) 1 الكترونیك أساسي

توھامي رضا G4

 (TP) 1 كھروتقني أساسي
بسوس نور الدین L11 أمواج و إھتزازات 

(TP)  شنوفي حكیم L10  (TP) 1 الكترونیك أساسي
حمیداني بالل

INF
6

إعالم آلي 3  (TP)  تریعة 
فاطمة الزھراء

 (TP) 1 الكترونیك أساسي
حمیداني بالل L20 كھروتقني أساسي 1 

(TP) بسوس نور الدین L11   (TP) أمواج و إھتزازات
شنوفي حكیم S11   (TD) 1 كھروتقني أساسي

قدیري عبد الكریم

S11 ریاضیات 3 (TD)  نید 
زینب INF 7 إعالم آلي 3  (TP)  اللبي یاسین S12 أمواج و إھتزازات 

(TD)محمودي  منال G1

S14 احتماالت و احصاء 
(TD) معمري أسامة S11 ریاضیات 3 (TD)  لیتیم خدیجة S12 أمواج و إھتزازات (TD) محمودي  

منال G2

S12  (TD) أمواج و إھتزازات
محمودي  منال S11 ریاضیات 3 (TD)  لیتیم خدیجة INF

7
إعالم آلي 3  (TP)  اللبي 

یاسین G3

S12 أمواج و إھتزازات 
(TD) محمودي  منال S14 احتماالت و احصاء (TD) معمري 

أسامة S11 ریاضیات 3 (TD)  لیتیم 
خدیجة G4

S13 الكترونیك أساسي 1 
(TD) توھامي رضا مدرج د ریاضیات 3 (TD)  نید زینب S14 احتماالت و احصاء (TD) معمري 

أسامة

S13  (TD) 1 الكترونیك أساسي
توھامي رضا S13 ریاضیات 3 (TD)  نید زینب S14  (TD) احتماالت و احصاء

معمري أسامة
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الفوج المكانالیوم

مدرج د

ني
وتق

تر
الك

بت
لس

ا

الكترونیك

اتصاالت

حالة تطور الھندسة الكھربائیة   
(C)  شیخة السعید +طاقة و محیط 

 (C) شیخة السعید + انجلیزیة  
(C) خشیبة كمال

مدرج 
د

مدرج
 د

مدرج 
د

ریاضیات 3 (C)  قابسي 
حسین

 (C) 1 كھروتقني أساسي
بسوس نور الدین

 (C) أمواج و إھتزازات
تواتي طلیبة لیلى

L10 اتصاالت

S13

مدرج د

مدرج 
د

 (C) احتماالت و احصاء
معمري أسامة

الكترونیك أساسي 1 (C) توھامي 
رضا مدرج دریاضیات 3 (C)  قابسي حسین حد

اال

S12

S11

L11

L20 الكترونیك

اء
الث

الث
اء

ربع
األ

س
می

لخ
ا

ني
وتق

تر
الك

ین
إلثن

ا

الكترونیك

اتصاالت

ني
وتق

تر
الك



المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس
INF
6

أنظمة التحكم (TP)   عزة 
عبد العزیز S13   (TD) أنظمة التسخیر

لموشي زكریا S12   (TD)  الكترونیك القوة
طویل سلیمان G1

أنظمة التحكم (TP)   عزة عبد 
العزیز S12   (TD)  الكترونیك القوة

طویل سلیمان S13   (TD) أنظمة التسخیر
لموشي زكریا G2

 مخططات و أجھزة (TP) میدة 
ادریس

INF
6

 (TP) شبكات كھربائیة
شیخة السعید S11  (TD) شبكات كھربائیة

قاسم عبد المالك G3

L20  (TP) مخططات و أجھزة 
میدة ادریس S11  (TD) شبكات كھربائیة

قاسم عبد المالك INF6  (TP) شبكات كھربائیة
شیخة السعید G4

S12  (TD) شبكات كھربائیة
قاسم عبد المالك S11 نظریة الحقل الكھرومغناطیسي 

(TD) مرازقة عز الدین G1

S11
نظریة الحقل 

 (TD) الكھرومغناطیسي
مرازقة عز الدین

S12 شبكات كھربائیة (TD) قاسم 
عبد المالك G2

S14   (TD) أنظمة التسخیر
لموشي زكریا S13 الكترونیك القوة  (TD)  طویل 

سلیمان G3

S13   (TD)  الكترونیك القوة
طویل سلیمان S14   (TD) أنظمة التسخیر

لموشي زكریا G4

L20  (TP) مخططات و أجھزة 
میدة ادریس

INF
6

 (TP) شبكات كھربائیة
شیخة السعید

HAL
TE

  (TP) الكترونیك القوة
رمحة صھیب G1

L20  (TP) مخططات و أجھزة 
میدة ادریس

HAL
TE

  (TP) الكترونیك القوة
رمحة صھیب INF6  (TP) شبكات كھربائیة

شیخة السعید G2

INF6 أنظمة التحكم (TP)   عزة 
عبد العزیز

HAL
TE

الكترونیك القوة (TP)  رمحة 
صھیب S12

نظریة الحقل 
 (TD) الكھرومغناطیسي

مرازقة عز الدین
G3

HAL
TE

  (TP) الكترونیك القوة
رمحة صھیب INF6 أنظمة التحكم (TP)   عزة 

عبد العزیز
مدرج 

د

نظریة الحقل 
 (TD) الكھرومغناطیسي

مرازقة عز الدین
G4

G1

G2

G1

G2 ني
وتق

تر
الك

س
می

لخ
ا

ني
وتق

تر
الك

اء
الث

الث

ني
وتق

تر
الك

اء
ربع

األ

مدرج 
د

 (C) مخططات و أجھزة 
میدة ادریس ني

وتق
تر

الك

ین
إلثن

ا

L20

مدرج د

برامج المحاكاة
 (C) محمد الشریف ضیاء الدین 
أسامة+تصمیم االنظمة الكھربائیة 
(C) محرم عبد الكریم + لواقط 

وعلم القیاس(C) مرازقةعز الدین

مدرج 
د

نظریة الحقل 
 (C) الكھرومغناطیسي

مرازقة عز الدین

مدرج 
د

شبكات كھربائیة (C) قاسم 
عبد المالك

مدرج 
د

  (C) أنظمة التسخیر
لموشي زكریا

ني
وتق

تر
الك

حد
اال

الفوج المكانالیوم

مدرج 
د

شبكات كھربائیة (C) قاسم 
عبد المالك مدرج د الكترونیك القوة  (C)  طویل 

سلیمان

ني
وتق

تر
الك

بت
لس

INF6ا
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بت
لس

ا
حد

اال
ین

إلثن
ا

INF 
7

اآلالت الحاسبة والربط  
(TP)  سعدون علي ق1 اآلالت الحاسبة والربط  (محاضرة)  

سعدون علي ق1 أنظمة و شبكات االتصاالت 
(عمل موجھ) زبیدي ھاجر ق1 أنظمة و شبكات االتصاالت 

(محاضرة )  زبیدي ھاجر ق1 األمواج و االنتشار (عمل 
موجھ)  مجوري عبد القادر ق1

األمواج و االنتشار 
(محاضرة)  مجوري عبد 

القادر اء
الث

الث

Lab 
11

األمواج و االنتشار (TP) فیصل 
خنوفة ق1 إتصاالت تماثلیة (محاضرة 

)  غندیر السعید INF 6  (TP) معالجة االشارة
حتیري مسعود ق1 معالجة االشارة (عمل 

موجھ) تومي ریاض ق1 معالجة االشارة (محاضرة) 
تومي ریاض اء

ربع
اال

ق1

اللواقط و القیاسات في االتصاالت 
السلكیة والالسلكیة (محاضرة) 
شامي محمد شوقي+مھاتفة  

(محاضرة) بزاحي عبد 
الحكیم+وسائط النقل  (محاضرة)  

دقاشي ریاض

ق1   (TP) إتصاالت تماثلیة
غندیر السعید ق1 إتصاالت تماثلیة (عمل 

موجھ)  غندیر السعید ق1 إتصاالت تماثلیة (محاضرة 
)  غندیر السعید س

می
لخ

ا

الیوم
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ق1
و ظائف االلكترونیك ( 
عمل موجھ) العایب 

اسماعیل

و
 
ظ
ا
ئ

ق1 و ظائف االلكترونیك ( 
(محاضرة) العایب اسماعیل ق1

أعمال ما قبل المشروع 
(عمل تطبیقي):نصف فوج 

-  غندیر السعید
ق1 أعمال ما قبل المشروع 

(محاضرة )  غندیر السعید ق1
نظم المعالجات الدقیقة ( 
عمل موجھ)  ھیمة عبد 

القادر
ق1

نظم المعالجات الدقیقة 
(محاضرة )  ھیمة عبد 

القادر بت
لس

ا

شبكات االعالم اآللي 
المحلیة ( عمل تطبیقي) 

عزه عبد العزیز
ق1

شبكات االعالم اآللي 
المحلیة ( عمل موجھ) 

عزه عبد العزیز

حد
اال

inf 6 معالجة االشارة (عمل 
تطبیقي) حتیري مسعود ق1

تكنولوجیا و صناعة 
الدارات المندمجة (محاضرة 

) /تكنولوجیا العناصر 
االلكترونیة 2 (محاضرة ) 

سعدون علي

مخبر 10
و ظائف االلكترونیك (عمل 

تطبیقي) فریك ابراھیم 
:نصف فوج

ق1
إنتشار األمواج و 

الھوائیات (محاضرة ) 
مجوري عبد القادر

ق1 معالجة االشارة (عمل 
موجھ)  تومي ریاض ق1 معالجة االشارة (محاضرة) 

تومي ریاض ین
إلثن

ا
اء

الث
الث

 

اء
ربع

اال
س

می
لخ

ا

الیوم

inf 6 ق1
شبكات االعالم اآللي 

المحلیة (محاضرة) عزه 
عبد العزیز

نظم المعالجات الدقیقة ( 
عمل تطبیقي)  ھیمة عبد 

القادر
ق1

نظم المعالجات الدقیقة 
(محاضرة )  ھیمة عبد 

القادر
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S12 شبكات نقل وتوزیع الطاقة
(TD)   خشخوش S11 إلكترونیك القوة المتقدمة  

G1 (TD)  زلومة العید

S11 إلكترونیك القوة المتقدمة  
S12 (TD)  زلومة العید شبكات نقل وتوزیع الطاقة

(TD)   خشخوش G2

HAL إلكترونیك القوة المتقدمة  (TP) زین 
محمود INF6  ( (TP) شبكات تقل و توزیع الطاقة الكھربائیة

محني التجاني G1

INF6 شبكات تقل و توزیع الطاقة الكھربائیة 
(TP) ) محني التجاني HAL إلكترونیك القوة المتقدمة  (TP) زین محمود G2

S13  (TD) الطرق العددیة المطبقة والتحسین
عالق مریم L19 المعالجات  و المراقبات الدقیقة

(TP) عالل عبد الرحیم G1

L19 المعالجات  و المراقبات الدقیقة
(TP) عالل عبد الرحیم S13 الطرق العددیة المطبقة والتحسین (TD) عالق 

مریم G2

L19 المعالجات  و المراقبات الدقیقة
(TP) عالل عبد الرحیم S12  (TD) الطرق العددیة المطبقة والتحسین

عالق مریم G1

S12 الطرق العددیة المطبقة والتحسین (TD) عالق 
مریم L19 المعالجات  و المراقبات الدقیقة

(TP) عالل عبد الرحیم G2

S11 إلكترونیك القوة المتقدمة  
INF6 (TD)  زلومة العید لطرق العددیة المطبقة والتحسین 

(TP)اللبي یاسین S13 شبكات نقل وتوزیع الطاقة
(TD)    خشخوش

اآلالت الكھربائیة المتقدمة
(TD)   مصباحي نذیر G1

INF6 لطرق العددیة المطبقة والتحسین 
(TP)اللبي یاسین S11 إلكترونیك القوة المتقدمة  

 (TD)  زلومة العید
اآلالت الكھربائیة المتقدمة

(TD)   مصباحي نذیر S13 شبكات نقل وتوزیع الطاقة
(TD)     خشخوش علي G2

HAL اآلالت الكھربائیة المتقدمة
(TP) كشیدة رضا S12 اآلالت الكھربائیة المتقدمة

(TD)   مصباحي نذیر HAL إلكترونیك القوة المتقدمة  (TP) زین محمود INF6 شبكات تقل و توزیع الطاقة الكھربائیة 
(TP) ) محني التجاني G1

S12 اآلالت الكھربائیة المتقدمة
(TD)   مصباحي نذیر

HAL اآلالت الكھربائیة المتقدمة
(TP) كشیدة رضا INF6  (TP) شبكات تقل و توزیع الطاقة الكھربائیة

محني التجاني HAL إلكترونیك القوة المتقدمة  (TP) زین 
محمود G2

(TP) بریم علي+شریف حكیمة

HAL إلكترونیك القوة المتقدمة  (TP) زین 
محمود HAL اآلالت الكھربائیة المتقدمة

(TP) بریم علي INF6  ( (TP) شبكات تقل و توزیع الطاقة الكھربائیة
محني التجاني INF6 لطرق العددیة المطبقة والتحسین (TP)تریعة S11 اآلالت الكھربائیة المتقدمة

(TD)   مصباحي نذیر G1

HAL إلكترونیك القوة المتقدمة  (TP) زین 
محمود INF6 شبكات تقل و توزیع الطاقة الكھربائیة 

(TP) ) محني التجاني HAL اآلالت الكھربائیة المتقدمة
(TP) بریم علي S11 اآلالت الكھربائیة المتقدمة

(TD)   مصباحي نذیر INF6  (TP) لطرق العددیة المطبقة والتحسین
تریعة فاطمة الزھراء G2

L19 المعالجات  و المراقبات الدقیقة
(TP) عالل عبد الرحیم S12 الطرق العددیة المطبقة والتحسین (TD) عالق 

مریم HAL اآلالت الكھربائیة المتقدمة
(TP) بریم علي G1

L19 المعالجات  و المراقبات الدقیقة
(TP) عالل عبد الرحیم HAL اآلالت الكھربائیة المتقدمة

(TP) بریم علي S12  (TD) الطرق العددیة المطبقة والتحسین
عالق مریم G2

INF7  (TP) لطرق العددیة المطبقة والتحسین
تریعة فاطمة الزھراء S14 إلكترونیك القوة المتقدمة  

S13 (TD) زین محمود شبكات نقل وتوزیع الطاقة
(TD)    خشخوش  علي G1

INF7 لطرق العددیة المطبقة والتحسین (TP) تریعة 
فاطمة الزھراء S13 شبكات نقل وتوزیع الطاقة

(TD)    خشخوش علي S14 إلكترونیك القوة المتقدمة  
G2 (TD) زین محمود
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الحصة الرابعة الحصة الثالثة    الحصة الثانیة
تحدیث  الجدول الزمني  للسنة االولى ماستر كھروتقني  ( ابتداءا من  السبت 2022/09/24

الحصة الخامسةالحصة االولى

المدرج  
د

س
می

لخ
ا

  اآلالت الكھربائیة المتقدمة
(C)  مصباحي نذیر

كم
تح

ات
شبك

ات
اكن

م

المدرج  د

ات
شبك

اء
ربع

األ

كم
تح

ات
اكن

م

9h:30 <-- 8h : 00الیوم

اء
الث

الث

الفوج

 (C) الطرق العددیة المطبقة والتحسین
عالق مریم ات

شبك
كم

تح

حد
اال

ین
إلثن

ا

ات
اكن

م

المدرج  د

طاقات متجددة
( محاضرة ) كشیدة رضا   +إعال م آلي 

و برمجة  (محاضرة)   اللبي یاسین 
+اللغة اإلنجلیزیة التقنیة والمصطلحات

 (محاضرة)
خشیبة كمال

الحصة السادسة
15h : 30 <--- 14h : 0017h : 00 <--- 15h : 30 14h : 00 <--- 12h : 30

المعالجات  و المراقبات الدقیقةالمدرج  دالمدرج  د
(C) عالل عبد الرحیم

12h : 30 <-- 11h : 00 11h : 00  <--- 9h : 30

 (C) ة ائ ه ــــع الطاقة ال ات تقل و توز  ش
خشخوش

 الكترونیك القوة المتقدمة  
(C)  زلومة العید

المدرج  
د



الحصة السادسة
17h : 00 <-- 15h : 30

المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس

G1 بت
لس

ا

G2

حد
اال

L 10   (TP) إتصاالت رقمیة متقدمة
خلیل عبد اللطیف S11 inf 6 الدارات القابلة للبرمجة      

FPGA (TP) زبیدي ھاجر G1

L10 إتصاالت رقمیة متقدمة 
(TP)  خلیل عبد اللطیف inf 6 الدارات القابلة للبرمجة      

FPGA (TP) زبیدي ھاجر S11 G2

S14   (TD) االتصاالت الرادیویة
تجاني أمینة S11   (TD) إتصاالت رقمیة متقدمة

خلیل عبد اللطیف G1

S 11   (TD) إتصاالت رقمیة متقدمة
خلیل عبد اللطیف S14   (TD) االتصاالت الرادیویة

تجاني أمینة G2

inf 7 البرمجة الموجھة للكائنات في 
++C  (TP) عزه عبد العزیز G1

S26

G2

S 26

لمعاییر والبروتوكوالت 
(محاضرة)  عاد مریم+ 

التوافق الكھرومغناطیسي 
(محاضرة) خشخوش 

علي+للغة اإلنجلیزیة التقنیة 
والمصطلحات
 (محاضرة)
خشیبة كمال

S26 لبرمجة الموجھة للكائنات في 
++C  (C) عزه عبد العزیز س

می
لخ

ا

inf 7 البرمجة الموجھة للكائنات في 
++C  (TP) عزه عبد العزیز

اإلشارات والعملیات العشوائیة   (C+TD)    شمسة علي

اء
الث

الث

S26 الدارات القابلة للبرمجة FPGA(C+TDِ) سعدون علي S26  (C) االتصاالت الرادیویة
إتصاالت رقمیة متقدمة S26  (C)تجاني أمینة

خلیل عبد اللطیف اء
ربع

األ

  (C) إتصاالت رقمیة متقدمة
S 26خلیل عبد اللطیف

ین
الثن

ا

15h : 30 <--- 14h : 00 14h : 00 <--- 12h :30 12h : 30 <-- 11h : 00 11h : 00  <--- 9h :30 9,30h:00 <-- 8h : 00 الفوج الیوم
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 تحدیث الجدول الزمني  الحضوري الخاص لمستوى السنة أولى ماستر أنظمة اإلتصاالت ( ابتداءا من السبت   2022/09/24
الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة االولى   الحصة الثانیة



الفوج
المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس

ق 11
التحكم الكھربائي في 

 (TD )اآللیات الصناعیة
بابا عربي إدریس

ق 26
التحكم الكھربائي للنظم 

الصناعیة (C) بابا عربي 
إدریس

inf 7
التحكم الكھربائي للنظم 
الصناعیة (TP) بابا 

عربي إدریس

inf 
7

 (TP) تحكم متقدم
طیر زھیر

ق 
26

التحكم الكھربائي 
 (C) للنظم الصناعیة

بابا عربي إدریس

ق 
26

تحكم متقدم (C) طیر 
زھیر بت

لس
ا

INF 6
تقنیات الذكاء اإلصطناعي 

(TP) بكاكرة یوسف ق 14 تقنیات الذكاء اإلصطناعي 
TD) بكاكرة یوسف ق 26  (TD) تحكم غیر خطي

عالق عبد الكریم
ق 
26

تحكم غیر خطي 
(C) عالق عبد 

الكریم

ق 
14

ق 
14

تحكم متقدم (TD) طیر 
زھیر حد

اال

فوج
اء 1

الث
الث

فو

فوج
اء 1

ربع
اال

فوج
س 1

می
لخ

ا

الیوم

ق 26

آالت  كھربائیة خاصة 
(محاضرة) طیر زھیر  
+بحث توثیقي و إعداد 
-المذكرة (C) حنیش 
صالح الدین +          
صیانة و أمن التشغیل 
(C) الشریف بالنور

L1
1

 API (TP) برمجة
 صالحي عبد الفتاح

ق 
26

تقنیات الذكاء 
اإلصطناعي C) بكاكرة 

یوسف ین
اثن

تحكم غیر خطي (TP) اال
عالق عبد الكریم

9h:30 <-- 8h : 00
الحصة السادسة الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة    الحصة الثانیة
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كلیة التكنولوجیا

 قسم الھندسة الكھربائیة
تحدیث الجدول الزمني  الحضوري الخاص لمستوى السنة ثانیة ماستر تحكم كھربائي ( ابتداءا من   السبت 2022/09/24  )

الحصة االولى
17h : 00 <-- 15h : 30 15h : 30 <--- 14h : 00 14h : 00 <---12h : 30 12h : 30 <-- 11h : 00 11h : 00  <--- 9h : 30



الحصة السادسة

المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس

ین
إلثن

ا

S14
استقرار و دینامكیة 

 (TD) الشبكات الكھربائیة
قاسم عبد المالك

LTH  تقنیات الجھد العالي 
(TP)طالل قیة G1

LT
H

 تقنیات الجھد العالي 
(TP)طالل قیة S14

استقرار و دینامكیة الشبكات 
الكھربائیة (TD) قاسم عبد 

المالك
G2

S11

مج الموارد 
المتجددة في شبكات 

 (TD) الكھرباء
میدة ادریس

S13
شبكات كھربائیة 
 (TD) صناعیة

بوقفة لزھر
S14 تسییر الشبكات الكھربائیة 

(TD) بن عتوس الجیالني INF7
استقرار و دینامكیة الشبكات 
الكھربائیة  (TP) قاسم عبد 

المالك
G1

S13
شبكات كھربائیة 
 (TD) صناعیة

بوقفة لزھر
S11

دمج الموارد 
المتجددة في شبكات 

 (TD) الكھرباء
میدة ادریس

INF7
استقرار و دینامكیة الشبكات 
الكھربائیة  (TP) قاسم عبد 

المالك
S14 تسییر الشبكات الكھربائیة 

(TD) بن عتوس الجیالني G2

L11  (TP) شبكات كھربائیة صناعیة
بوقفة لزھر S26  (TD) تقنیات الجھد العالي

طالل قیة G1

S26 تقنیات الجھد العالي (TD) طالل 
قیة L11  (TP) شبكات كھربائیة صناعیة

بوقفة لزھر G2

 D

بحث توثیقي و إعداد المذكرة 
(محاضرة) حنیش صالح الدین 

+تقنیات الذكاء االصطناعي 
(C) بكاكرة یوسف + التوافق 

المغناطیسي خشخوش علي

س
می

لخ
ا

S2
6

 (C) شبكات كھربائیة ذكیة
بوقفة لزھر S26 شبكات كھربائیة صناعیة 

(C)بوقفة لزھر اء
ربع

اال
حد

اال

S26 تقنیات الجھد العالي 
(C) طالل قیة S26

دمج الموارد 
المتجددة في شبكات 
الكھرباء (C) میدة 

ادریس

S26 استقرار و دینامكیة الشبكات 
الكھربائیة  (C) قاسم عبد المالك S 26  (C) تسییر الشبكات الكھربائیة

بن عتوس الجیالني اء
الث

الث

9h:30 <-- 8h : 00
الفوج الیوم

ت
س
ال

11h : 00  <--- 9h : 3017h : 00 <-- 15h : 30 15h : 30 <--- 14h : 00 14h : 00 <---12h : 30 12h : 30 <-- 11h : 00
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كلیة التكنولوجیا

 قسم الھندسة الكھربائیة
تحدیث  الجدول الزمني  الحضوري الخاص لمستوى السنة الثانیة ماسترشبكات كھربائیة ( ابتداءا من  السبت 2022/09/24  
الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة االولى   الحصة الثانیة



المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس

ق 26 التصمیم بمساعدة الكمبیوتر لآلالت 
الكھربائیة  (C) ھالم نورة ق 26

آالت  كھربائیة 
خاصة (TP) ھالم 

نورة

التصمیم بمساعدة 
الكمبیوتر لآلالت 

الكھربائیة  (TP) ھالم 
نورة

ق 26 ق 26
تحدید وتشخیص اآلالت 
الكھربائیة (C) سرھود 

ھشام

حد
اال

اء
الث

الث
اء

ربع
اال

س
می

لخ
ا

تقنیات الذكاء 
االصطناعي (C) بكاكرة 
یوسف+بحث توثیقي و 

إعداد المذكرة 
(محاضرة) حنیش صالح 

الدین  +              
صیانة و أمن التشغیل 
(محاضرة) الشریف 

بالنور

ق 26 آالت  كھربائیة خاصة 
(TD) ھالم نورة INF 7

 تحدید وتشخیص اآلالت/
 سرھود (TP) الكھربائیة

ھشام ین
إلثن

ا

ق 26

آالت  كھربائیة خاصة 
(C) ھالم نورة INF6 INF6

 التدفئة والتبرید 
للمحركات 

 (C) الكھرومیكانیكیة
ھالم نورة

الیوم

INF 7 األنظمة االنتقالیة لآلالت الكھربائیة 
(TP) كشیدة رضا INF 7

التحكم في اآلالت 
 (TP) الكھربائیة

سرھود ھشام
ق 26

األنظمة االنتقالیة 
لآلالت الكھربائیة 
(C) كشیدة رضا

ق 26
التحكم في اآلالت 

الكھربائیة (C) سرھود 
ھشام

ق 14
األنظمة االنتقالیة لآلالت 
الكھربائیة (TD) كشیدة 

رضا
ق 14

التحكم في اآلالت 
الكھربائیة (TD) سرھود 

ھشام بت
لس

ا

الحصة االولى
17h : 00 <-- 15h : 30 15h : 30 <--- 14h : 00 14h : 00 <---12h : 30 12h : 30 <-- 11h : 00 11h : 00  <--- 9h : 30 9h:30 <-- 8h : 00

الحصة السادسة الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة    الحصة الثانیة

           جامعة الشھید حمة لخضر بالوادي                                                                                                                                                                                                              الموسم الجامعي :2023/2022
كلیة التكنولوجیا

 قسم الھندسة الكھربائیة
 تحدیث الجدول الزمني  الحضوري الخاص لمستوى السنة ثانیة ماستر  ماكنات كھربائیة ( ابتداءا من  السبت  2022/09/24  



المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس المكان المقیاس

G1

G2

G1

G2

INF6
االتصاالت البصریة 
(TP) مجوري عبد 

القادر
L10  (TP) التلفزیون الرقمي

عبد الحق عبد الالھوم L10
تكنولوجیا وبروتوكوالت 

  (TP)   الوسائط المتعددة
احثریب ھارون

L11
الشبكات الالسلكیة 
وشبكات المحمول 

(TP) آجقو ریاض
G1

L10  (TP) التلفزیون الرقمي
عبد الحق عبد الالھوم

INF
6

 (TP) االتصاالت البصریة
مجوري عبد القادر L11

الشبكات الالسلكیة 
 (TP) وشبكات المحمول

آجقو ریاض
L10

تكنولوجیا 
وبروتوكوالت الوسائط 

  (TP)   المتعددة
احثریب ھارون

G2

S13
الشبكات الالسلكیة وشبكات 

المحمول (TD) آجقو 
ریاض

S12 االتصاالت البصریة 
(TD) مجوري عبد القادر G1

S12  (TD) االتصاالت البصریة
مجوري عبد القادر S13

الشبكات الالسلكیة 
 (TD) وشبكات المحمول

آجقو ریاض
G2

S12
تكنولوجیا وبروتوكوالت 
 (TD) الوسائط المتعددة

جخراب عالء
S11

 أجھزة (خاملة / نشطة) 
الترددات الالسلكیة  و 

المویجات (TD)  تجاني 
أمینة

G1

S11

 أجھزة (خاملة / نشطة) 
الترددات الالسلكیة  و 

المویجات (TD)  تجاني 
أمینة

S12
تكنولوجیا وبروتوكوالت 
 (TD) الوسائط المتعددة

جخراب عالء
G2

 أجھزة (خاملة / نشطة) 
الترددات الالسلكیة  و 
المویجات (C)  تجاني 

أمینة

اء
ربع

اال

مدرج 
 د

 (C) االتصاالت البصریة
مجوري عبد القادر

مدرج 
 د

تكنولوجیا 
وبروتوكوالت الوسائط 
المتعددة (C) جخراب 

عالء

س
می

لخ
ا

مدرج  
د

مدرج
  د

إتصاالت فضائیة 
(محاضرة) غندیر السعید   

   +مؤسساتیة و إدارة 
أعمال (محاضرة) حنیش  
+ بحث توثیقي و إعداد 

المذكرة (محاضرة) حنیش 
صالح الدین

مدرج 
 د

الشبكات الالسلكیة 
 (Cِ) وشبكات المحمول

آجقو ریاض

ین
إلثن

ا

مدرج  د   (C) التلفزیون الرقمي
خلیل عبد اللطیف

مدرج 
 د

الشبكات الالسلكیة 
 (Cِ) وشبكات المحمول

آجقو ریاض اء
الث

الث

الفوج الیوم

حد
اال

الحصة االولى
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الحصة السادسة الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة    الحصة الثانیة
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كلیة التكنولوجیا

 قسم الھندسة الكھربائیة

  تحدیث الجدول الزمني للسنة ثانیة ماستر أنظمة اإلتصاالت ( ابتداءا من  السبت 2022/9/24
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