
 

 ياضخر أدب خسائري انطُت األونى- انثاٍَتحىقٍج انذفعت 

 4انفىج  3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
ا

 

  

 19يذرج  / انُقذ األدبً اندسائري /فىزٌت براهًًٍ 08.00-09.00

 19يذرج  / اندسائري /فىزٌت براهًًٍانُقذ األدبً  09.00-10.00

ظ د تالفرًطيح/عيطىش  00أ هغارتي ق / ضعذوًي / 01غعر د م تالفرًطيح/العثاضي/ 8الٌمذ د/تراهيوي / 10.00-11.00

/12 

ظ د تالفرًطيح/عيطىش  00أ هغارتي ق / ضعذوًي / 01غعر د م تالفرًطيح/العثاضي/ 8الٌمذ د/تراهيوي / 11.00-12.00

/12 

12.00-13.00   

  00ًخر رسائري لذين/عخاهٌيح/ 01أ هغارتي/ لذين ضعذوًي/ 8ظ د م تالفرًطيح/العثاضي/ 13.00-14.00

  00ًخر رسائري لذين/عخاهٌيح/ 01أ هغارتي/ لذين ضعذوًي/ 8ظ د م تالفرًطيح/العثاضي/ 14.00-15.00

 12/  صطٌي ًخر د لذين/  01ًخر د لذين/عخاهٌيح /  15.00-16.00

 12/  صطٌيًخر د لذين/  01ًخر د لذين/عخاهٌيح /  16.00-17.00

ٍ
إلثٍُ

ا
 

  

 20يذرج  / َثـــــــــــــــــــــــــــــر خسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــذٌى/ عثايٍُت 08.00-09.00

 20يذرج  / َثـــــــــــــــــــــــــــــر خسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــذٌى/ عثايٍُت 09.00-10.00

 01ع الٌفص االدتي/ داود / 00ظ د م تالفرًطيح/العثاضي/ 01أدب تفاعلي/خػح / 8ًخر د لذين/عخاهٌيح / 10.00-11.00

 01ع الٌفص االدتي/ داود / 00ظ د م تالفرًطيح/العثاضي/ 01أدب تفاعلي/خػح / 8ًخر د لذين/عخاهٌيح / 11.00-12.00

12.00-13.00   

 12/تىكعثيالٌمذ الزسائري/  00أدب تفاعلي/خػح / 01تك الثضج/ هىهٌي / 8ع الٌفص االدتي/ طرظ / 13.00-14.00

 12/ تىكعثيالٌمذ الزسائري/ 00أدب تفاعلي/خػح / 01تك الثضج/ هىهٌي / 8ع الٌفص االدتي/ طرظ / 14.00-15.00

 18  يذرج / يىيًُ/األكادًًٌ  حقــــــــــــــــــــــــٍُاث انبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 15.00-16.00

 18  يذرج / يىيًُ/األكادًًٌ  حقــــــــــــــــــــــــٍُاث انبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 16.00-17.00

ء
الثا

انث
 

  

 01أدب تفاعلي/ خػح / 00نغت أخُبٍت / زروال /  8تك الثضج/ هىهٌي / 08.00-09.00

 01أدب تفاعلي/ خػح / 00نغت أخُبٍت / زروال /  8تك الثضج/ هىهٌي / 09.00-10.00

 20يذرج  / انقــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٌى/بىيهرة انػعر اندسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 10.00-11.00

 20يذرج  / انػعر اندسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري انقــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٌى/بىيهرة 11.00-12.00

 ـــــــحفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج راصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00-13.00

 12الػعر د المذين/ غلىد/ 00/تي علىظتك الثضج/  10/ ع الٌفص / داود 8الػعر د المذين/عخاهٌيح / 13.00-14.00

 12الػعر د المذين/ غلىد/ 00/ تي علىظتك الثضج/ 10/ ع الٌفص / داود 8الػعر د المذين/عخاهٌيح / 14.00-15.00

أدب هغارتي ق  /صطٌي /  00/ ع الٌفص / داود 10/ المذين/عخاهٌيح دالػعر  8أدب تفاعلي/خػح / 15.00-16.00
12 

أدب هغارتي ق  / صطٌي/  00/ الٌفص / داودع  10/ المذين/عخاهٌيح دالػعر  8أدب تفاعلي/خػح / 16.00-17.00
12 

ء
ألربعا

ا
 

    

 12تضليل الخطاب/ تىخٌاف/ 00غلىد /الػعر الذ المذين/  10/  / تراهيويدالٌمذ  8تضليل الخطاب/هعلن / 08.00-09.00

 12الخطاب/ تىخٌاف/تضليل  00غلىد /الػعر الذ المذين/  10/  / تراهيويدالٌمذ  8تضليل الخطاب/هعلن / 09.00-10.00

 12تك الثضج/ ضىضي/  00/الٌمذ الزسائري/ تراهيوي 10تضليل الخطاب/هعلن / 8أدب هغارتي ق/ ضعذوًي / 10.00-11.00

 12تك الثضج/ ضىضي /  00/الٌمذ الزسائري/ تراهيوي 10تضليل الخطاب/هعلن / 8أدب هغارتي ق/ ضعذوًي / 11.00-12.00

 ـــــــحفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج راصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00-13.00

 18  يذرج / ضعذوًَأدب يغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربً قذٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى/  13.00-14.00

 18  يذرج / أدب يغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربً قذٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى/ ضعذوًَ 14.00-15.00

15.00-16.00     

16.00-17.00     

ص
خًٍ

ان
 

     

 18  يذرج/  طاب/يعهىحسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم انخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 08.00-09.00

 18  يذرج / انخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاب/يعهىحسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم  09.00-10.00

 12نغت أخُبٍت /بخاخػت / 00تضليل الخطاب/ هعلن / 10نغت أخُبٍت / يراد /  10.00-11.00

 12نغت أخُبٍت /بخاخػت / 00تضليل الخطاب/ هعلن / 10نغت أخُبٍت / يراد /  11.00-12.00

 ـــــــحفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج راصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00-13.00

    9نغت أخُبٍت / يراد / 13.00-14.00

    9نغت أخُبٍت / يراد / 14.00-15.00

15.00-16.00     

16.00-17.00     

 

  



 

 انطُت األونى ياضخر نطاٍَاث حطبٍقٍت-حىقٍج انذفعت انثاٍَت 

 5انفىج 4انفىج 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
ا

 

  

 20 قـــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــاٌــــــــــــــا انهــــــــــــــطاـــــــــــــٍُاث/عًٍار /يذرج 08.00-09.00

 20  قـــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــاٌــــــــــــــا انهــــــــــــــطاـــــــــــــٍُاث/عًٍار /يذرج 09.00-10.00
ؼ لهزاخ/تي دصواى  02ع الوؿطلش/ ف هعلن/ 10.00-11.00

/03 

  05تٌاء الوٌاهذ/تركاًي / 04/ق الطاًياخ/عويار /

ؼ لهزاخ/تي دصواى  02ع الوؿطلش/ ف هعلن/ 11.00-12.00

/03 

  05تٌاء الوٌاهذ/تركاًي / 04/ق الطاًياخ/عويار /

 راصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج 12.00-13.00

خ ن العلويح/  02ف المراءج/ ف هعلن /  13.00-14.00

 03/هادف

 06تٌاء الوٌاهذ/تركاًي/  04/ؼ لهزاخ/تي دصواى/

خ ن العلويح/  02ف المراءج/ ف هعلن /  14.00-15.00

 03/هادف

 06تٌاء الوٌاهذ/تركاًي/  04/ؼ لهزاخ/تي دصواى/

 20حقٍُـــــــــــــــــــــــاث انكخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــت انعهًٍـــــــــــــــــت/ ضاضً هادف /يذرج  15.00-16.00
 20 حقٍُـــــــــــــــــــــــاث انكخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــت انعهًٍـــــــــــــــــت/ ضاضً هادف /يذرج 16.00-17.00

ٍ
إلثٍُ

ا
 

  

 05ل ًفطيح/ تراهوي/ 04/ع الوؿطلش/ ف هعلن/   08.00-09.00

 

 06/تلعسخ ًؿىؼ/ 

 05ل ًفطيح/ تراهوي/ 04/ع الوؿطلش/ ف هعلن/   09.00-10.00

 

 06/تلعسخ ًؿىؼ/ 

 20عهــــــــــــــــــــــــــــــى انًؿطهــــــــــــــــــــــــــــر/طىاهري / يذرج  10.00-11.00
 20عهــــــــــــــــــــــــــــــى انًؿطهــــــــــــــــــــــــــــر/طىاهري / يذرج  11.00-12.00
 ـــــــحفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج راصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00-13.00
 06/يرادنغت أخُبٍت /  05ع الوؿطلش/ تىديار/ 04//ف هعلنخ ًؿىؼ/   02ق الطاًياخ/عويار/ 13.00-14.00
 06/يرادنغت أخُبٍت /  05ع الوؿطلش/ تىديار/ 04//ف هعلنخ ًؿىؼ/   02ق الطاًياخ/عويار/ 14.00-15.00
 06/غثليف المراءج/  05ف المراءج/ تىلوىم  03ق الطاًياخ/عويار/  15.00-16.00
 06/غثليف المراءج/  05تىلوىم ف المراءج/   03ق الطاًياخ/عويار/  16.00-17.00

ء
الثا

انث
 

  

 06ع الوؿطلش/ تىديار/ 05ق الطاًياخ/عويار/ 04تىلوىم/ف المراءج/  03خ ًؿىؼ/ تلعس/ 02تك ن العلويح/زرليي/ 08.00-09.00

 06ع الوؿطلش/ تىديار/ 05ق الطاًياخ/عويار/ 04تىلوىم/ف المراءج/  03ًؿىؼ/ تلعس/ خ 02تك ن العلويح/زرليي/ 09.00-10.00

 06/ف هعلنق الطاًياخ/  05تك ن العلويح/غثلي/ 04تك ن العلويح/ زرليي/ 03ل صاضىب/ حوايٌيح/ 02خ ًؿىؼ/ تلعس/ 10.00-11.00

 06/ف هعلنق الطاًياخ/  05تك ن العلويح/غثلي/ 04زرليي/ تك ن العلويح/ 03ل صاضىب/ حوايٌيح/ 02خ ًؿىؼ/ تلعس/ 11.00-12.00

 ـــــــحفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج راصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00-13.00

/ / ف هعلنف المراءج 02ؼ لهزاخ/تي دصواى/ 13.00-14.00

03 

 06تك ن العلويح/ تىديار/  

 06تك ن العلويح/ تىديار/   03ف المراءج/ / 02ؼ لهزاخ/تي دصواى/ 14.00-15.00

 18  انؿــــــــــــــــــــــــىحٍاث وانههـــــــــــــــــــــداث/بٍ دزًاٌ / يذرج 15.00-16.00

 18  وانههـــــــــــــــــــــداث/بٍ دزًاٌ / يذرجانؿــــــــــــــــــــــــىحٍاث  16.00-17.00

ء
ألربعا

ا
 

    

 18 بُــــــــــــــــــــــــــاء انًُـــــــــــــــــــــاهح/ بركاًَ /يذرج 08.00-09.00
 18 بُــــــــــــــــــــــــــاء انًُـــــــــــــــــــــاهح/ بركاًَ /يذرج 09.00-10.00
ع هؿطلش/  02ل صاضىب/ حوايٌيح/ 10.00-11.00

 03تىعواهح/

  05ؼ لهزاخ/تي دصواى/ 04/تٌاء الوٌاهذ/تركاًي

ع هؿطلش/  02ل صاضىب/ حوايٌيح/ 11.00-12.00

 03تىعواهح/

  05ؼ لهزاخ/تي دصواى/ 04/تٌاء الوٌاهذ/تركاًي

 ـــــــحفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج راصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00-13.00
 06ؼ لهزاخ/تي دصواى/  04/ل صاضىب/ حوايٌيح 03ل ًفطيح/ تراهوي/ 02لغح أرٌثيح / هراد/ 13.00-14.00
 06ؼ لهزاخ/تي دصواى/  04/ل صاضىب/ حوايٌيح 03ل ًفطيح/ تراهوي/ 02هراد/لغح أرٌثيح /  14.00-15.00

    03لغح أرٌثيح / هراد / 02ل ًفطيح/ تراهوي/ 15.00-16.00
    03لغح أرٌثيح / هراد / 02ل ًفطيح/ تراهوي/ 16.00-17.00

ص
خًٍ

ان
 

     

تٌاء   08.00-09.00

 03الوٌاهذ/تركاًي/

 06ل صاضىب/ حوايٌيح/ 05// تلعسًؿىؼخ  04/ل ًفطيح/ تراهوي

تٌاء   09.00-10.00

 03الوٌاهذ/تركاًي/

 06/ ل صاضىب/ حوايٌيح 05// تلعسخ ًؿىؼ 04/ل ًفطيح/ تراهوي

 06/ ل ًفطيح/ تراهوي 05ل صاضىب/ حوايٌيح 04/لغح أرٌثيح / ًعيزح 03ف المراءج/ تىلوىم 02تٌاء الوٌاهذ/تركاًي 10.00-11.00

 06/ ل ًفطيح/ تراهوي 05ل صاضىب/ حوايٌيح 04/لغح أرٌثيح /ًعيزح 03تىلوىم/ ف المراءج/  02تٌاء الوٌاهذ/تركاًي 11.00-12.00
 راصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج  12.00-13.00
 20حعهًٍٍـــــــــــــــــــــــــت انخؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخىؼ/بهعس / يذرج  13.00-14.00
 20حعهًٍٍـــــــــــــــــــــــــت انخؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخىؼ/بهعس / يذرج  14.00-15.00
  05/هرادلغح أرٌثيح /    15.00-16.00
  05هرادلغح أرٌثيح /    16.00-17.00

 



 

 

 

 نطاٍَاث عايت انطُت انثانثت/- انثاٍَتحىقٍج انذفعت 

 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
ا

 

  

 08/ الوؿطلضيح/ دتيع 07/ ترروح م /صوالوي 11/ ل عرتيح / س رواتضيح 08.00-09.00

 08/ الوؿطلضيح/ دتيع 07/ ترروح م /صوالوي 11/ ل عرتيح / س رواتضيح 09.00-10.00

 18  يذرج / عــــــــــــــــــــربـــــــــــــــٍــــــــــــــــت/ذ روابسٍتنـــــــــــــــطاَــــــــٍاث  10.00-11.00

 18  يذرج / نـــــــــــــــطاَــــــــٍاث عــــــــــــــــــــربـــــــــــــــٍــــــــــــــــت/ذ روابسٍت 11.00-12.00

12.00-13.00  

 20  يذرج / نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍَاث انُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ/قاغً 13.00-14.00

 20  يذرج / نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍَاث انُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ/قاغً 14.00-15.00

 19/ َظرٌت انُظى/ 07/ ل الٌؽ/ لاغي 11/ الوعزويح/ ًعيزح 15.00-16.00

 19/ َظرٌت انُظى/ 07/ ل الٌؽ/ لاغي 11/ الوعزويح/ ًعيزح 16.00-17.00

ٍ
إلثٍُ

ا
 

  

 08/ العلوي /أهميلي بهٌهزيح  07/ الوعزويح/ ًعيزح  08.00-09.00

 08/ العلوي /أهميلي بهٌهزيح  07/ الوعزويح/ ًعيزح  09.00-10.00

 08/ الوعزويح/ ًعيزح 07/ العلوي /أهميلي بهٌهزيح  11/ ترروح م /صوالوي 10.00-11.00

 08/ الوعزويح/ ًعيزح 07/ العلوي /أهميلي بهٌهزيح  11/ ترروح م /صوالوي 11.00-12.00

12.00-13.00  

 20  يذرج / دبٍعانـــــــــــــــــــــــــــــــًــــــــــــــــــؿـــــــــطـــــــــــــهـــــــــســـــــــــــــــٍــــــــــــــــــت/ 13.00-14.00

 20  يذرج / دبٍعانـــــــــــــــــــــــــــــــًــــــــــــــــــؿـــــــــطـــــــــــــهـــــــــســـــــــــــــــٍــــــــــــــــــت/ 14.00-15.00

  07/ ًظريح الٌظن/دتيع  15.00-16.00

  07/ ًظريح الٌظن/دتيع  16.00-17.00

ء
الثا

انث
 

  

 18  يذرج / يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدٍت انبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسث انهغىي/اهقٍهً 08.00-09.00

 18  يذرج / يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدٍت انبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسث انهغىي/اهقٍهً 09.00-10.00

  07/ ل عرتيح/ س رواتضثح 11/ العلوي /أهميلي بهٌهزيح  10.00-11.00

  07/ ل عرتيح/ س رواتضثح 11/ العلوي /أهميلي بهٌهزيح  11.00-12.00

12.00-13.00    

 20  يذرج / يـــــــــــــــــــــــــــــذارش َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسىٌت/قرًٌُ 13.00-14.00

 20  يذرج / يـــــــــــــــــــــــــــــذارش َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسىٌت/قرًٌُ 14.00-15.00

 08/ ل عرتيح/ س رواتضثح  11/ هذارش ًضىيح/لريٌي 15.00-16.00

 08/ ل عرتيح/ س رواتضثح  11/ هذارش ًضىيح/لريٌي 16.00-17.00

ء
ألربعا

ا
 

    

 20  / يذرج عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــى انــــــــــــــــــــــــــذالنت/زًاٌذٌت 08.00-09.00

 20  يذرج / عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــى انــــــــــــــــــــــــــذالنت/زًاٌذٌت 09.00-10.00

 08ترروح م /صوالوي / 07الوؿطلضيح/ دتيع / 11داللح / صوايذيح/  10.00-11.00

 08ترروح م /صوالوي / 07الوؿطلضيح/ دتيع / 11داللح / صوايذيح/  11.00-12.00

12.00-13.00    

 19/نطاٍَاث انُؽ/آ خاهًً 07أدب رسائري /صالضي / 11الوؿطلضيح/ دتيع/  13.00-14.00

 19/نطاٍَاث انُؽ/آ خاهًً 07أدب رسائري /صالضي / 11الوؿطلضيح/ دتيع/  14.00-15.00

 08أدب رسائري /صالضي /  11ل الٌؽ/ لاغي/  15.00-16.00

 08أدب رسائري /صالضي /  11ل الٌؽ/ لاغي/  16.00-17.00

ص
خًٍ

ان
 

     

 08ًضىيح/لريٌي /هذارش  07داللح / صوايذيح / 11ًظريح الٌظن/دتيع/  08.00-09.00

 08هذارش ًضىيح/لريٌي / 07داللح / صوايذيح / 11ًظريح الٌظن/دتيع/  09.00-10.00

 08داللح / صوايذيح / 07هذارش ًضىيح/لريٌي / 11أدب رسائري /صالضي/  10.00-11.00

 08داللح / صوايذيح / 07هذارش ًضىيح/لريٌي / 11أدب رسائري /صالضي/  11.00-12.00

12.00-13.00    

 20  يذرج /َعٍدت  -انًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدًـــــــــــــــــــــــــــــٍــــــــــت/ط 13.00-14.00

 20  يذرج /َعٍدت  -انًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدًـــــــــــــــــــــــــــــٍــــــــــت/ط 14.00-15.00

15.00-16.00    

16.00-17.00    

 

  



 

 انطُت انثاٍَت  ياضخر أدب خسائري-حىقٍج انذفعت انثاٍَت 

 5انفىج  4انفىج  3انفىج  2انفىج   1انفىج  انخىقٍج 

زذ
أل
ا

 

  

 18  األدب انؿىفً اندسائري/ ضىضً/ يذرج 08.00-09.00

 18  األدب انؿىفً اندسائري/ ضىضً / يذرج 09.00-10.00

 11/ضعادًحهغارتي /  10/ خاليفيح ع االتؿال/ 11/ظ د م/تذراوي 08/ؾىفي/ ضىضي 07/ ى هطرصي/  10.00-11.00

 11/ضعادًحهغارتي /  10/ خاليفيح ع االتؿال/ 11/ظ د م/تذراوي 08/ؾىفي/ ضىضي 07/ى هطرصي/ هىاخ 11.00-12.00

12.00-13.00  

 3/عيطىشأ غعثي/  2/ تذراوي ظ د م/ 1/زلادجأ غعثي/  0/ى هطرصي/ هىاخ  13.00-14.00

 3أ غعثي/ عيطىش/ 2ظ د م/ تذراوي / 1/أ غعثي/ زلادج 0ى هطرصي/ هىاخ/  14.00-15.00

 األضبىع انثاًَ عٍ بعذ 18  أخالقٍاث انًهُت / نعًايرة / يذرج 15.00-16.00

16.00-17.00      

ٍ
إلثٍُ

ا
 

  

 3ى هطرصي/ هىاخ/ 2هغارتي / ضعادًح/ 1/ى ًمذيح م/ العثاضي  0تىكعثي/ ع االتؿال/ 08.00-09.00

 3ى هطرصي/ هىاخ/ 2هغارتي / ضعادًح/ 1/ى ًمذيح م/ العثاضي  0تىكعثي/ ع االتؿال/ 09.00-10.00

 18  انُؽ انًطرزً اندسائري / يىاث/ يذرج 10.00-11.00

 18  انُؽ انًطرزً اندسائري / يىاث / يذرج 11.00-12.00

12.00-13.00  

 4خ ط ًخري/ غلىد/  2/هغارتي / ضعادًح 1أ غعثي/ عيطىش/ 0ؾىفي/ ضىضي/ 13.00-14.00

 4خ ط ًخري/ غلىد/  2/هغارتي / ضعادًح 1أ غعثي/ عيطىش/ 0ؾىفي/ ضىضي/ 14.00-15.00

 4/خاليفيحع االتؿال/  2ؾىفي/ ضىضي/ 1تىكعثي/ ع االتؿال/ 3أ غعثي/ عيطىش/ 15.00-16.00

 4/ خاليفيح ع االتؿال/  2ؾىفي/ ضىضي/ 1تىكعثي/ ع االتؿال/ 3أ غعثي/ عيطىش/ 16.00-17.00

ء
الثا

انث
 

  

ظ د هعاؾر/  07ظ د هعاؾر/ ليذوم/ 08.00-09.00

 08تذراوي/

 خاليفيح ع االتؿال/

/11 

  10/هىاخاًخروتىلىد/  

ظ د هعاؾر/  07ظ د هعاؾر/ ليذوم/ 09.00-10.00

 08تذراوي/

 خاليفيح االتؿال/ع 

/11 

  10/هىاخاًخروتىلىد/ 

 18  انػعر اندسائري انًعاؾر/ قٍذوو/ يذرج 10.00-11.00

 18  انػعر اندسائري انًعاؾر/ قٍذوو/ يذرج 11.00-12.00

12.00-13.00  

 18  األدب انػعبً اندسائري / زقادة/ يذرج 13.00-14.00

 18  زقادة/  يذرج األدب انػعبً اندسائري / 14.00-15.00

 1//غلىد ؾىفي 0/تىكعثيى هطرصي/     15.00-16.00

 1/غلىدؾىفي/  0/تىكعثيى هطرصي/     16.00-17.00

ء
ألربعا

ا
 

    

  1ى ًمذيح م/ العثاضي/ 04تىكعثي/ى هطرصي/  03/زيتىىى ًمذيح م/  01خ ط ًخري/ ب ليراط/ 08.00-09.00

  1ى ًمذيح م/ العثاضي/ 04تىكعثي/ى هطرصي/  03/زيتىىى ًمذيح م/  01خ ط ًخري/ ب ليراط/ 09.00-10.00

 20  حسهٍم انخطاب انُثري اندسائري/ بٍ قٍراط / يذرج 10.00-11.00

 20  حسهٍم انخطاب انُثري اندسائري/ بٍ قٍراط / يذرج 11.00-12.00

12.00-13.00  

خ ط ًخري/ ب  8/تىخٌافاًخروتىلىد/  4/ / ضعادًحى ًمذيح 13.00-14.00

 2ليراط/

 00ى ًمذيح م/ العثاضي/ 01/ /ضىضيؾىفي

خ ط ًخري/ ب  8/تىخٌافاًخروتىلىد/  4/ضعادًحى ًمذيح م/  14.00-15.00

 2ليراط/

 00ى ًمذيح م/ العثاضي/ 01/ ضىضيؾىفي/ 

   0اًخروتىلى/ صراث/   15.00-16.00

   0اًخروتىلى/ صراث/   16.00-17.00

ص
خًٍ

ان
 

     

 18  انخسهٍم االَثروبىنىخً نألدب /  بىدروعت / يذرج 08.00-09.00

 18  انخسهٍم االَثروبىنىخً نألدب /  بىدروعت / يذرج 09.00-10.00

خ ط ًخري/ ب  8هغارتي / الػوالي/ 10.00-11.00

 01ليراط/

 11اًخروتىلى/ صراث/ 10/زلادجأ غعثي/  

ًخري/ ب خ ط  8هغارتي / الػوالي/ 11.00-12.00

 01ليراط/

 11اًخروتىلى/ صراث/ 10/زلادجأ غعثي/  

12.00-13.00  

 05/تىعطيظظ د م/  3خ ط ًخري/تي ليراط /  1هغارتي / الػوالي/ 0اًخروتىلى/ صراث/ 13.00-14.00

 05/تىعطيظظ د م/  3خ ط ًخري/تي ليراط /  1هغارتي / الػوالي/ 0اًخروتىلى/ صراث/ 14.00-15.00

15.00-16.00  

16.00-17.00  

 

  



 

 انطُت انثاٍَت ياضخر نطاٍَاث حطبٍقت-حىقٍج انذفعت انثاٍَت 

 6انفىج 5انفىج 4انفىج 3انفىج 2انفىج 1انفىج انخىقٍج 

زذ
أل
ا

 

  

خ ًضى/ ل   08.00-09.00

 1/رواتضيح

ل وظيفيح/ ش 

 2/صوايذيح

ى لطاًيح / ؼ  4/خ لغىي/ًعيزح 3درغىم/ق اللطاًياخ/

 5/راليليح

خ ًضى/ ل   09.00-10.00

 1/رواتضيح

ل وظيفيح/ ش 

 2/صوايذيح

ى لطاًيح / ؼ  4/خ لغىي/ًعيزح 3درغىم/ق اللطاًياخ/

 5/راليليح

ل وظيفيح/ ش  0/المياش/ هادف 10.00-11.00

 1صوايذيح

خ ًضى/ ل 

 2/رواتضيح

  4/ى لطاًيح / ؼ راليليح 3رصاهٌيح/خ ًؿىؼ/

ل وظيفيح/ ش  0/هادفالمياش/  11.00-12.00

 1صوايذيح

خ ًضى/ ل 

 2/رواتضيح

  4/ى لطاًيح / ؼ راليليح 3رصاهٌيح/خ ًؿىؼ/

12.00-13.00       

 18حعهًٍٍت انُؿىؼ / بعــــــــــــــــــــــــذاظ / يذرج  13.00-14.00

 18حعهًٍٍت انُؿىؼ / بعــــــــــــــــــــــــذاظ / يذرج  14.00-15.00

لضايا   15.00-16.00

 1الطاًياخ/درغىم/

خ لغىي/    

 5رصاهٌيح/

لضايا   16.00-17.00

 1/درغىم/الطاًياخ

خ لغىي/    

 5رصاهٌيح/

ٍ
إلثٍُ

ا
 

  

 18  حعهًٍٍت انُسى انعربً/ نطٍفت روابسٍت / يذرج 08.00-09.00

 18  حعهًٍٍت انُسى انعربً/ نطٍفت روابسٍت / يذرج 09.00-10.00

خ ًضى/ ل  10.00-11.00

 0رواتضيح/

ؼ هعارن/ 

 1/تىديار
 5المياش/ هادف/ 4ق اللطاًياخ/ ف هعلن/ 3/ل وظيفيح/ ش صوايذيح 3ل عربٍت/ بىقًىو/

خ ًضى/ ل  11.00-12.00

 0رواتضيح/

ؼ هعارن/ 

 1/تىديار
 5المياش/ هادف/ 4ق اللطاًياخ/ ف هعلن/ 3/ل وظيفيح/ ش صوايذيح 3ل عربٍت/ بىقًىو/

12.00-13.00       

 18انهطاٍَاث انعربٍت / عبذ انباضظ ثًاٌٍُت / يذرج  13.00-14.00

 18انهطاٍَاث انعربٍت / عبذ انباضظ ثًاٌٍُت  / يذرج  14.00-15.00

      0ل عرتيح / غرية/ 15.00-16.00

      0ل عرتيح /غرية / 16.00-17.00

ء
الثا

انث
 

  

 5خ الٌضى/درغىم/ 4ل وظيفيح/ غرية/ 3ؼ هعارن/ لاغي/ 2المياش/ هادف/ 1ى لطاًيح/ راليليح/ 0/صوايذيح/ى لطاًيح  08.00-09.00

 5خ الٌضى/درغىم/ 4ل وظيفيح/غرية/ 3ؼ هعارن/ لاغي/ 2المياش/ هادف/ 1ى لطاًيح/ راليليح/ 0ى لطاًيح /صوايذيح/ 09.00-10.00

لضايا  10.00-11.00

 0الطاًياخ/درغىم/

ل وظيفيح/  4ؼ هعارن/ لاغي/ 3ى لطاًيح /صوايذيح/ 2ى لطاًيح /راليليح/ 1هادف المياش/

 5غرية/

لضايا  11.00-12.00

 0الطاًياخ/درغىم/

ل  4ؼ هعارن/ لاغي/ 3ى لطاًيح /صوايذيح/ 2ى لطاًيح /راليليح/ 1المياش/ هادف

 5وظيفيح/غرية/

 راصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفتـــــــــــــــــــــــــــــرج  12.00-13.00

 18انهطاٍَاث انىظٍفٍت / إبراهٍى براهًً/ يذرج  13.00-14.00

 18انهطاٍَاث انىظٍفٍت / إبراهٍى براهًً/ يذرج  14.00-15.00

  4ل عربٍت/ بىقًىو/     15.00-16.00

  4بىقًىو/ل عربٍت/      16.00-17.00

ء
ألربعا

ا
 

    

خ   0/ل وظيفيح/ غرية 08.00-09.00

 2رصاهٌيح/ًؿىؼ/

ق اللطاًياخ/ س  4المياش/ ش صوايذيح/ 3/خ لغىي/ًعيزح

 5رواتضيح /

خ   0/ل وظيفيح/غرية 09.00-10.00

 2رصاهٌيح/ًؿىؼ/

ق اللطاًياخ/ س  4المياش/ ش صوايذيح/ 3/خ لغىي/ًعيزح

 5رواتضيح /

 18قضاٌا انهطاٍَاث انخطبٍقٍت/ ذ روابسٍت / يذرج  10.00-11.00

 18قضاٌا انهطاٍَاث انخطبٍقٍت/ ذ روابسٍت / يذرج  11.00-12.00

12.00-13.00  

خ لغىي/  13.00-14.00

 0/تىغضذاى

ل عربٍت/   3ش صوايذيح/المياش/  2/ؼ هعارن/ لاغي 1/ غرية/ل عربٍت

 5بىقًىو/

خ لغىي/  14.00-15.00

 0/تىغضذاى

ل عربٍت/   3ش صوايذيح/المياش/  2/ؼ هعارن/ لاغي 1/ غرية/ل عربٍت

 5بىقًىو/

 18  انخؿسٍر انهغىي / آيال بىغسذاٌ / يذرج 15.00-16.00

 18  انخؿسٍر انهغىي / آيال بىغسذاٌ / يذرج 16.00-17.00

ص
خًٍ

ان
 

     

خ ًؿىؼ/  08.00-09.00

 0تعذاظ/

خ لغىي/ رصاهٌيح/ 

1 

لضايا 

 2الطاًياخ/درغىم/

ؼ هعارن/  4خ ًؿىؼ/راليليح/ 3/ غرية/ل عربٍت

 5تىديار/

خ ًؿىؼ/  09.00-10.00

 0تعذاظ/

خ لغىي/ رصاهٌيح/ 

1 

لضايا 

 2الطاًياخ/درغىم/

ؼ هعارن/  4خ ًؿىؼ/راليليح/ 3/ غرية/ل عربٍت

 5تىديار

خ ًؿىؼ/  0تىديار/ؼ هعارن/  10.00-11.00

 1تعذاظ

خ  4خ ًضى/ لرزيس/ 3ًضى/ درغىم/خ  2خ لغىي/ عويار/

 5ًؿىؼ/راليليح/

خ ًؿىؼ/  0تىديار/ؼ هعارن/  11.00-12.00

 1تعذاظ

خ  4خ ًضى/ لرزيس/ 3خ ًضى/ درغىم/ 2خ لغىي/ عويار/

 5ًؿىؼ/راليليح/

12.00-13.00  



 
 18أخالقٍاث انًهُت / نعًايرة / يذرج  13.00-14.00

 18نعًايرة / يذرج أخالقٍاث انًهُت /  14.00-15.00

15.00-16.00       

 


