
 05: إلى الفىج01الودوىعة األولى هي الفىج   2018-2017استعوال الشهي خذع هشتزك 

16.00-14.30 13.00-14.30 11.30-13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

ًص أدبً قذٌن شعز -

ابي . د02: هذ01:هح

 سرقة 

 06: ق01:لغة فزًسٍة ف

 07: ق02:لغة فزًسٍة ف

 08: ق03:لغة فزًسٍة ف

 09: ق04:لغة فزًسٍة ف

 10: ق05:لغة فزًسٍة ف

 02تقٌٍات التعبٍز الشفىي ف-  

 ساسً. د11:ق

عزوض وهىسٍقى الشعز  -

  15:  ق03ف

 شٍادي. د

 07: ق04:بالغة عزبٍة ف

 بلعٍذوًً. د

 01:هخ .1:  إعالم آلً ف

 الهادي.أ

 05:بالغة عزبٍة ف

  09:بشٍزي   ق.د

 2 0:بالغة ف

 06:ق. بلعٍذوًً . د

 

 

 

األحذ 

 

 

 

 

 04:إعالم آلً ف-

 سىٌقً. أ02:هخ

هكً . أ3: هذ04:علن الصزف ف-

 01: هخ03:إعالم آلً ف-

هذلسً .أ

 02: هخ05:إعالم آلً ف-

سىٌقً .أ

 02:تقٌٍات التعبٍز الشفىي ف-

 شٍزاًً.د 18:ق

تقٌٍات التعبٍز الشفىي -

بىعافٍة . د17: ق01:ف

عزوض وهىسٍقى الشعز  -

. رحواًً. د07: ق05:ف

 15:ق .01:علن الصزف  ف-

 قطبً.د

 04:تقٌٍات التعبٍز الشفىي ف-

  بىعافٍة . د04:هذ

    19: ق02:علن الصزف ف-

قطبً .د

 03تقٌٍات التعبٍز الشفىي ف-

حىهاًً . أ20:ق

 01: هخ02:إعالم آلً ف-

  الهادي.أ

  وهىسٍقى الشعزعزوض

 14:رحواًً ق. د01:ف

 15:ق. 03:لغة أخٌبٍة ف

  قباٌلً.د

تقٌٍات التعبٍز الشفىي 

 13: قبلحاج. د05:ف

 

 

االثٌٍي 

 

 

 

 

عزوض وهىسٍقى الشعز  - 

 رحواًً.د .06: ق02:ف

 

 09: ق03:علن الصزف ف

هكً .أ

 

 07: ق05:ف.علن الصزف -

هكً .أ

عزوض وهىسٍقى الشعز  -

 رحواًً. د14: ق04:ف

تقٌٍات البحث   -

 الطزش. د02: هذ01:هح

 الثالثاء

 03:بالغة عزبٍة ف-  

 طزشً.د.07:ق

  03: هذ01:علىم القزآى هح- 

 الشبٍز. د

ًقذ أدبً قذٌن 

 01:هح

 2:أحوذ إبزاهٍن الشبٍز هذ.د

 األربعاء

 01:بالغة عزبٍة ف-      

 ٌاقىتة .د. 06:ق

الخوٍس 

 



 10: إلى الفوج 06:المجموعة الثانية من الفوج 2018 - 2017استعمال الزمن جذع مشترك 

16.00-14.30 13.00-14.30 11.30-13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

 07:ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر  ف- 

 غٍبدي.د.12:ق

 01: يخ08:ف . إػالو آنً -

انٓبدي .أ

 

ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر  

 غٍبدي. د06: ق06:ف

 02: يخ07:إػالو آنً ف-

انٓبدي .أ

 

 02:َؽ أدثً لذٌى غؼر يج- 

 03:يذ

 اثٍ زرلخ. د

 02:يج.َمذ أدثً لذٌى -

 ثٕدخٍهً. د05:يذ

 

األحذ 

 

تمٍُبد انتؼجٍر -

 08:انػفٕي ف

 06:ق

 ضبضً.د

 تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي-

 08:ق.09:ف

ضبضً .د

 07:تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي ف-

دانً  . د19:ق

يكً .د .06:ف.ػهى انؿرف

 3:  يذ

 06: ق06:ثالغخ ػرثٍخ ف -

  ثهؼٍذًَٔ.د

 

 أ 09: ق08:ػهى انؿرف ف-

 طٕل أحًذ .

 

 05:يذ 07:ثالغخ ػرثٍخ ف-

 ٌبلٕتّ.د

 

 05:تمٍُبد انجحث يذ-

اثٍ ٌحٍى  .د

 

 

االثٍٍُ 

 

 

 

 

؟؟؟؟؟؟ 09: ق06:نغخ أجُجٍخ ف 

؟؟؟؟؟؟ 11: ق07:نغخ أجُجٍخ ف

 ؟؟؟؟؟؟؟15: ق10:نغخ أجُجٍخ ف

تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي 

 10:دانً ق. د06:ف

 

 06: ق. 09:نغخ أجُجٍخ ف

لجبٌهً  .د

 11: ق08:ثالغخ ػرثٍخ ف

 زداو 

 18: ق. 08:نغخ أجُجٍخ ف

لجبٌهً  .د

 15: ق09:ثالغخ ػرثٍخ ف-

يؿطفبٔي .د

تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي 

 حٕيبًَ.أ. 08: ق10:ف

 

انثالثبء 

 

. 10:إػالو آنً ف

 01:اثٍ ػجذ هللا يخ

 10:ف. ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر 

 06:غٍبدي ق.د

  9: ف.ثٍ ػجذ هللا .إػالو آنً أ

 01:يخ 

ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر  

 09:غٍبدي ق. د08:ف

 . 09:ػهى انؿرف ف

 طٕل أحًذ .12: ق

 

 01: يخ6:يذنطً ف. إػالو آنً أ

 09:ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر  ف-

 07:غٍبدي ق.د

 10:ثالغخ ػرثٍخ ف

 07:ق. ػًبري.د

 األرثؼبء

 10: ق07:ف.ػهى انؿرف   

 ثهمبضى إًٌبٌ.د

ضبنًً . أ. ػهٕو انمرآٌ

 02:يذ 02:يج

انخًٍص 

 15: إلى الفوج11:المجموعة الثالثة من الفوج 2018-2017استعمال الزمن جذع مشترك 



 

16.00-14.30 13.00-14.30 11.30-13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

؟؟؟؟ 06: ق11:نغخ أجُجٍخ ف- 

  ؟؟؟15:  ق12:نغخ أجُجٍخ ف-  

 ؟؟؟؟16:  ق13:نغخ أجُجٍخف- 

 ؟؟؟؟17:  ق14:نغخ أجُجٍخف- 

  ؟؟؟؟18:  ق15:نغخ أجُجٍخ ف- 

 03:تمٍُبد انجحث يج-

 04:يذ

 اثٍ ٌحٍى.د

 12:ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر  ف- 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟14:ق

 

 ثهؼٍذًَٔ. د08: ق11:ثالغخ ػرثٍخ ف

 15:تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي ف-

- 19:ػًبرح ق.د

 12:تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي ف

 غبفغ.د .17:ق

 

. د . 13: ف . 11: ق. ػهى انؿرف 

 انسثٍر 

 

 

 

األحذ 

 

 

 01: يخ14:إػالو آنً ف-

 ثٍ ػجذ هللا.أ 

 14:ثالغخ ػرثٍخ ف- 

 ثُبؾر. د20:ق

تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي - 

 حٕيبًَ  10: ق13:ف

 

. 11:ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر  ف-

 اثٍ حذٔ.   د11:ق

 03: يذ03:َمذ أدثً لذٌى يج- 

ثٕدخٍهً .د

 

زداو . د17: ق15:ف.ثالغخ ػرثٍخ -

 18: ق14:ف. نغخ أجُجٍخ-

 اثٍ خُبفٕ.د

 

االثٍٍُ 

 

 13:نغخ أجُجٍخ ف - أكرو. أ02: يخ12 ف. إػالو آنً-

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟16:ق.

 02: يخ11:إػالو آنً ف-

 أكرو.أ

ثُبؾر . د18:ق. 13:ثالغخ ػرثٍخ ف-

 

اثٍ زرلخ .د.َؽ أدثً لذٌى غؼر - 

 04: يذ03:يج

اثٍ خُبفٕ . د11:ف. نغخ أجُجٍخ- 

 08:ق

 16: ق15:نغخ أجُجٍخ ف-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

انثالثبء 

 

تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي -  أكرو.أ.02: يخ13:إػالو آنً ف-

  14:ف

- ثٕػبفٍخ.د.08:ق

 02: يخ15:إػالو آنً ف

 أكرو.أ

 

 ثهمبضى. د17:ق. 15:ػهى انؿرف ف-

إًٌبٌ 

 

 13: ق14:ف. ػهى انؿرف-

ػًبري .أ

 رضطبٌ.د 9: ق12:نغخ أجُجٍخ  ف-

  13: ق11:ػهى انؿرف ف-

ثهمبضى إًٌبٌ .د

 14:ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر ف

 18: قثهخٍثر.د

تمٍُبد انتؼجٍر انػفٕي - 

 ثٕػبفٍخ.  أ16:ق.11:ف

 19: ق12:ثالغخ ػرثٍخ ف-

زداو .د

 

 

 

 األرثؼبء

 04: يذ03:ػهٕو انمرآٌ يج-   

 ضبنًً.أ

. ػرٔـ ٔيٕضٍمى انػؼر -

ثٕػاليبد .د .03: يذ15:ف+13:ف

 05:يذ . 12:ػهى انؿرف ف -

 إًٌبٌ ثهمبضى.د

انخًٍص 

 

  



 

 

دراضبد نغٌٕخ . اضتؼًبل انسيٍ انطذاضً انثبنث 

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

. فرَطٍخ

 10+9+8+07:ق

  8- 5: ف

 

. فرَطٍخ

 15+14+13+11:ق

 4- 1: ف

. أؾٕل انُحٕ

 05: يذ. ثٕػهً

يذخم إنى األدة  

. غٍراًَ. انًمبرٌ

 02: يذ

األحذ 

 

. َؽ أدثً حذٌث

 03: يذ. غٍراًَ 

. انُمذ األدثً انحذٌث

 02: يذ  . طٍجً

. نطبٍَبد ػبيخ

 05: يذ. ثُبؾر 

 

 . 07: ف. ػهى انُحٕ

 17: ق.  اثٍ يذاح 

 . 06: ف. ػهى انُحٕ

 18: ق. جذاٌٍ 

 

األضهٕثٍخ ٔ تحهٍم 

. ٌبلٕتخ. انخطبة

 02: يذ

 

االثٍٍُ 

 

. يُبْج َمذٌخ يؼبؾرح

 فبرضً ػجذ انرحًبٌ

 05:  يذ

 . 01: ف. ػهى انُحٕ

 08: ق. اثٍ يذاح 

 . 08: ف. ػهى انُحٕ

 14: ق. جذاٌٍ  

 4: ػهى انُحٕ ف

 اثٍ يذاح 14:  ق

 05: ف. ػهى انُحٕ

 16: ق. جذاٌٍ  . 

.  02: ف. ػهى انُحٕ 

. 08: ق. اثٍ يذاح 

 . 03: ف. ػهى انُحٕ

 16: ق. جذاٌٍ  

انثالثبء  

 

.  ثهخٍثر. ػهى انذالنخ   

 02: يذ

األرثؼبء  

 

 



دراضبد أدثٍخ . اضتؼًبل انسيٍ انطذاضً انثبنث 

2017-2018 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

. غبفغ. َؽ أدثً حذٌث  

 02:  يذ

. األضهٕثٍخ ٔ تحهٍم انخطبة

 02: يذ.  ػجبش

يذخم إنى األدة 

 غٍراًَ. د. انًمبرٌ

 02: يذ

األحذ 

 

  

تؼجٍر كتبثً  ). فرَطٍخ

.   ثٕػهً ْذاٌبد (غفًٓ

 06:  ق03:ف

اثٍ . 04+ 01: ف. ػهى انُحٕ

 04: يذ.يذاح 

 (تؼجٍر كتبثً غفًٓ ).فرَطٍخ

  16:  ق02:ضؼٍذي  ف

 (تؼجٍر كتبثً غفًٓ ). فرَطٍخ

 14:  ق05:  فثٕػهً ْذاٌبد

. يكً  . 02: ف. ػهى انُحٕ

 14: ق

  03: ف. ػهى انُحٕ

 طٕل أحًذ.أ

 15: ق. 

تؼجٍر كتبثً  ). فرَطٍخ

  04:ضؼٍذي  ف (غفًٓ

 16: ق

.  َمذ أدثً حذٌث

   يختبريزٌٍ انذٌٍد .أ

 07 : يذ

 

االثٍٍُ 

 

تؼجٍر  ) .فرَطٍخ

 (كتبثً غفًٓ

.   ثٕػهً ْذاٌبد

 17:  ق07:ف

 

. ثُبؾر . نطبٍَبد ػبيخ

 05: يذ

. يكً  .6ف+08: ف. ػهى انُحٕ

 04: يذ

 (تؼجٍر كتبثً غفًٓ ). فرَطٍخ

  07:ف.   ػجذ انكبيم

 15: ق

غبفغ . أدة غؼجً ػبو

 02:  يذ

 

انًُبْج انُمذٌخ 

د – لرٌع . انًؼبؾرح 

 04: يذ– 

انثالثبء 

 

تؼجٍر كتبثً  ). فرَطٍخ 

.   ػجذ انكبيم(غفًٓ

 09:  ق08:ف

 

 

  يذخم إنى األدة انًغبرثً

 انًكتٕة ثبنهغخ األجُجٍخ 

 02: يذ. رضطبٌ . 

تؼجٍر كتبثً  ) .فرَطٍخ

.    ػجذ انكبيم(غفًٓ

  15: ق .01:ف

ثهمبضى  . 07: ف. ػهى انُحٕ

 16: ق. إًٌبٌ 

 

 . 05: ف. ػهى انُحٕ

 15: ق. لذٔضً 

 

األرثؼبء 

 

 

 

 



 

 

اضتؼًبل انسيٍ 

أدة ػرثً / انطذاضً انخبيص  

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

انطردٌبد انؼرثٍخ انحذٌثخ  

ٔانًؼبؾرح 

غرٌف ثًٕضى : د.أ

 08: يذ

 14: ق1اَجهٍسٌخ ف 13: ق4اَجهٍسٌخ ف

 18: ق2اَجهٍسٌخ ف

 

لضبٌب انُؽ 

انػؼري انمذٌى 

ػًبرح حٍبح . د

 08:يذ

األحذ 

 

يُٓجٍخ انجحث األدثً   

 يحؿر: د

 08: يذ

أدة انطفم 

يرتبـ يحًذ : د.أ

 08: يذ

لضبٌب انُؽ 

انػؼري انحذٌث 

ٔانًؼبؾر 

ػًبرح 

 08: يذ

االثٍٍُ 

 

اَداة انؼبنًٍخ   

انًؼبؾرح 

رضطبٌ رغٍذح . د

 02: يذ

األدة انؼرثً 

ٔاالضتػراق 

يٕضًَٕ : د.أ

 03: يذ

األدة انؿٕفً 

 طٕل. د.أ

 03: يذ

انثالثبء 

 

جًبنٍبد انطرد انؼرثً     

انمذٌى 

يٓذأي يحًذ : د.أ

 08: يذ

  3ف. اَجهٍسٌخ

 17:ق. ثٍ ػسٔز

األرثؼبء 

 



اضتؼًبل انسيٍ 

 

 

نطبٍَبد تطجٍمٍخ /  انطذاضً انخبيص 

2017-2018 

 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

تطجٍمبد نغٌٕخ  

دٌذٔح فراح . د

 05: يذ

ػهى انُفص انهغٕي 

 ضبضً: د

 08: يذ

االػجبز انهغٕي  

يٕضًَٕ : د.أ

 04: يذ

األحذ 

 

يُجٍخ انجحث انهغٕي    

دٌذٔح فراح . د

 02: يذ

انتؼهًٍٍبد انتطجٍمٍخ 

خبنذي ْػبو : د.أ

 04: يذ

االثٍٍُ 

 

أدة يمبرٌ    

– د –لرٌع 

 05: يذ

انجريجخ انهغٌٕخ 

دٌذٔح ػًر : د.أ

 08: يذ 

انثالثبء 

 

ترجًخ انًؿطهحبد   

انهغٌٕخ 

ضؼٍذي . د

 05: يذ

ػهى األضهٕة 

 لبٌذ ضهًٍبٌ. د

 04: يذ

تؼهًٍٍخ انهغخ انؼرثٍخ 

ثٕػهً ػجذ انُبؾر : د.أ

 04: يذ

األرثؼبء 

 

 



اضتؼًبل انسيٍ 

نطبٍَبد ػبيخ /  انطذاضً انخبيص 

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

نطبٍَبد ػرثٍخ    

لبٌذ ضهًٍبٌ : د

 05: يذ

األحذ  

 

انًؿطهحٍخ  

 08: يذ. يٕش . د

. نطبٍَبد انُؽ

دانً ضهًٍخ . د

 03: يذ

جٍخ انجحث انهغٕي ِيٍ

دٌذٔح فراح . د

 02: يذ

انًذارش انُحٌٕخ 

- ؽ – لرٌع . د.أ

 03: يذ

االثٍٍُ 

 

أدة جسائري    

طبنت : د.أ

  أحًذ

 04:يذ

انثالثبء  

 

 .  1ػهى انذالنخ

 زداو: د

 04: يذ . 

ترجًخ  

انًؿطهحبد 

ضؼٍذي . انهغٌٕخ 

يُبل 

 05: يذ

 .انًؼجًٍخ 

 ضبنًً . أ

 05: يذ

األرثؼبء  

 

. َظرٌخ انُظى   

. طرغً ضٍذي يحًذ

 02: يذ

انخًٍص  



اضتؼًبل انسيٍ 

أدة ػرثً حذٌث ٔ يؼبؾر   /  1انطذاضً األٔل يبضتر 

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

انحذٌث لضبٌب انػؼر انؼرثً 

 . انًؼبؾر ٔ 

 11: اثٍ جًبػً ق. د

أضئهخ انػؼر   

 20: يحؿر ق. د

األحذ  

 

 .انحذاثخ ٔ اغكبالتٓب 

 11: ق. اثٍ جًبػً .  د

 انػؼر انؼرثً 

 .  انُٓضخ ؾر فً ع

طٍجً . د

 08: ق

اثٍ اػًر . د.أ. َمذ انػؼر

 11: ق

 . انحذاثخ انؼرثٍخ

 – د – لرٌع 

 19: ق

االثٍٍُ 

 

 . يٕضٍمى انػؼر   

. رحًبًَ . د

 11: ق

َذٔح حذٌث انثالثبء  انثالثبء  

 

 ثهؼجبضً . إَجهٍسٌخ   

 11: ق

. انؼَُٕخ فً انػؼر انًؼبؾر 

. طرغً 

 11:  ق

ثُبء انمؿٍذح 

. انؼرثٍخ انًؼبؾرح 

 11: ق. نطفً . د

األرثؼبء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اضتؼًبل انسيٍ 

انُمذ انحذٌث ٔ انًؼبؾر   /  1 انطذاضً األٔل يبضتر

2017-2018 

 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

أؾٕنّ ٔيُبْجّ – انجحث انؼهًً   

. لبٌذ ضهًٍبٌ .د

 10:  ق

انفكر انُمذي انؼرثً 

انمذٌى 

 10: ق. اثٍ ػًر : د.أ

انًُبْج انُمذٌخ 

انطٍبلٍخ 

 10: ق: انؼراثً 

األحذ 

 

َمذ انُؽ األدثً   

 10: ق. حٕيبًَ: أ

فبرضً : د.أ. أدة انرحهخ

ػجذ انرحًبٌ 

 10: ق. 

يُٓجٍخ انجحث األدثً 

 10: ق. دكبر : د.أ

االثٍٍُ 

 

    

َذٔح حذٌث انثالثبء 

يذارش انُمذ األدثً 

 ػجذ انؼبنً : د.أ

 10: ق. 

انثالثبء 

 

 08: يذ. اَجهسٌخ     

 ثٍ ػسٔز: د

أدة انتؿٕف 

 10: ق. طٕل د .أ

لضبٌب انُمذ األدثً 

. ٌ كرٌت ريضب. د.أ

 10: ق

األرثؼبء 

 

  



اضتؼًبل انسيٍ 

نطبٍَبد ػرثٍخ  /  1يبضتر .ٔل األضذاضً ال

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

فٍُبد انجحث ٔانكتبثخ    

. الطرظ.  د

 03: يذ 

انًٕضٕػبد انهغٌٕخ 

 13: ق. يٕش. د

األحذ  

 

. انًُٓج ٔ انًُٓجٍخ   

 13: ق. يختبري :  أد

. انهٓجبد انؼرثٍخ

. يرتبـ ػجذ انجهٍم: د.أ

 13: ق

. انًؼجى ٔ انذالنخ 

ضاليً ػجذ .د. أ

 11: ق. انمبدر 

االثٍٍُ 

 

. انؿرفٍخ انؼرثٍخ 

ثهخٍثر . د

 04: يذ

. تحهٍم انخطبة انهطبًَ

غٍخً : د. أ

 13: ق

 

َذٔح حذٌث انثالثبء  لضبٌب انجحث انهغٕي 

. ٔيٍبدٌُّ

  .ثٍ ػسٔز. د

 11: ق

انثالثبء 

 

. إَجهٍسٌخ    

 14: ق . ثٍ ػسٔز.د

ػهى األؾٕاد 

انٕظٍفً 

: ق. ٔانً دادح .  د

14 

األرثؼبء 

 

 

 

 

  



 

اضتؼًبل انسيٍ 

نطبٍَبد تطجٍمٍخ  /  1انطذاضً األٔل  يبضتر

 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

. فٍُبد انجحث ٔانكتبثخ  

.  الطرظ.د

 03: يذ

 انتحهٍم انتٕنٍذي 

خبنذي ْػبو  : د. أ

 12: ق

األحذ  

 

. انهطبٍَبد انتؼهًٍٍخ

  ثٍ ػسٔز.د 

 12: ق

انًجبدئ انًُٓجٍخ نهتحهٍم  

. انهطبًَ 

 12: انٓبدي ق.  أ

.  نطبٍَبد تطجٍمٍخ

 12: غٍثري ق: د.أ

.  انتركٍت انٕظٍفً

 12: ق. يؿطفبٔي: د.أ

االثٍٍُ 

 

 ا 

 

. نًُٓج ٔ انًُٓجٍخا

 فبرضً حطٍٍ: د.أ

 12: ق

 

َذٔح حذٌث انثالثبء 

. اَجهٍسٌخ

 درٌطً فرٌذح.أ

  12:ق

انثالثبء 

 

. انُظرٌبد انهطبٍَخ   

 12: ق. غٍخً.د.أ

.  انترجًخ انهطبٍَخ 

 12: ق. ػجذ انكبيم

األرثؼبء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اضتؼًبل انسيٍ 

دثً حذٌث ٔ يؼبؾر أَمذ  /  2/انطذاضً انثبنث   يبضتر

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

. االضتػراق انثمبفً   

 12: ق. حاثٍ ػس.  د

انُمذ انجسائري انحذٌث 

يرتبـ : د.أ. ٔانًؼبؾر 

 6: يحًذ ق

. ػهى انُفص انترثٕي

 08: ق. دكبر: د.أ

األحذ 

 

. أخاللٍبد انًُٓخ  

 02: يذ. لجبٌهً.  د

ػهى تحمٍك  

. انُؿٕؼ

 6: ثػٍري ق.  أ

االثٍٍُ 

 

انُمذ انثمبفً  

.  ثٍ حًٍذح غٕثً . أ

 08: يذ

 

انتأٔنٍخ ٔ انخطبة  

 انُمذي 

 6: ثهمبضى ق: د. أ

. َذٔح حذٌث انثالثبء انثالثبء  

 

انُمذ انًغبرثً   

. ثهمبضى : د.أ. انًؼبؾر

 6: ق

.  فٍُبد انجحث ٔانكتبثخ

 6: ق. طبنت .د. أ

انُمذ ٔ انجالغخ 

 غرٌفً. د.أ. انجذٌذح

 6: ق. 

األرثؼبء 

 



اضتؼًبل انسيٍ 

أدة ػرثً حذٌث ٔ يؼبؾر  /  2يبضتر/   انطذاضً انثبنث

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

. انتحهٍم انُؿً   

.  يحؿر .  د

 07: ق

. األدة ٔ انطًٍُب 

 16: ق. الطرظ.  د

األحذ  

 

.  رٔاٌخ انؿحراء 

. غرٌف ثًٕضى : د.أ

 07: ق

. أخاللٍبد انًُٓخ

 02: يذ. لجبٌهً. د

انتجرٌت فً انطرد 

.  انؼرثً انًؼبؾر

 07: يهٍبًَ ق: د

. انُؽ ٔ انًُٓج 

 07: ق. ػجبش: د.أ

االثٍٍُ 

 

 َمذ انرٔاٌخ 

   03: يذ . طٍجً . د

.  انرٔاٌخ انُطبئٍخ

 07: ق. اثٍ جًبػً.د

. انُمذ انتطجٍمً

 كرٌت ريضبٌ.  د

 07:  ق

َذٔح حذٌث انثالثبء    انُمذ انثمبفً

 6: ق. غرٌفً . د.أ

انثالثبء 

 

األرثؼبء      

 

 



اضتؼًبل انسيٍ 

انهطبٍَبد انتطجٍمٍخ  /  2يبضتر/   انطذاضً انثبنث

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

.  ػهى األطبنٍص انهغٌٕخ    

.  دٌذٔح ػًر : د.أ

 08: ق

. انًذارش انهطبٍَخ

 يٕش

 07: ق: 

األحذ 

 

تحمٍك انُؽ انهغٕي 

 فبرضً حطٍٍ .د. أ

 07:   ق

. أخاللٍبد انًُٓخ  

 02: يذ. لجبٌهً . د

.  انُظرٌبد انهطبٍَخ

 08: ق.  دانً.د 

االثٍٍُ  

 

. انُحٕ انُطمً   

 لطجً                          .  د

 17: ق

 

َذٔح حذٌث انثالثبء 

ػهى انًفرداد  

. ٔ ؾُبػخ انًؼبجى

 ضاليً د.أ

 07: ق

انثالثبء 

 

فٍُبد انجحث   

ػجٕ  . د.ٔانكتبثخ 

 08: ق

.  انترجًخ انهطبٍَخ 

 08: ق. ضؼٍذي . د

. انًذارش انُحٌٕخ 

 08: ثٕػبفٍخ  ق

األرثؼبء 

 

 



اضتؼًبل انسيٍ 

انهطبٍَبد انؼرثٍخ  /  2يبضتر/   انطذاضً انثبنث

2017-2018 

 

14.30-16.00 13.00-14.30 11.30- 13.00 10.00-11.30 08.30-10.00  

 .  ػهى انهٓجبد  

-   ؽ – لرٌع  

 09: ق

.  ػهى انهغخ انجغرافً

 09: ق: غٍثري : د.أ

األحذ  

 

.  ػهى االجتًبع انهغٕي  

 ثٍ ػسٔز. د

 09:  ق

.  أخاللٍبد انًُٓخ

 02: يذ. لجبٌهً. د

تؼهًٍٍخ انُؽ انًذرضً  

.  انطٕر انثبنث 

 09: ق. ػجذ انؼبنً . د.أ

. تحمٍك انُؿٕؼ

 09: ق. زيري. د.أ

االثٍٍُ 

 

 انتذأنٍخ انؼرثٍخ  

 . ٔ أػاليٓب

.  اثٍ حذٔ . د

 10: ق

. انمٍبش ٔ االغتمبق

ػجذ انجهٍم .د. أ

  يرتبـ

  08:ق

 

َذٔح حذٌث انثالثبء 

َحٕ االختالف فً 

.  انًػرق انؼرثً

 09: ق. لطجً. د

انثالثبء 

 

. انترجًخ انتطجٍمٍخ     

 09: ق. ضؼٍذي . أ

األرثؼبء 

 

 

 


