اطرؼًال انشيٍ ظذع يؼرزن  2019-2018انًعًىػح األونى يٍ انفىض  01إنى انفىض03:
10.00-08.30
األؼذ

االشٍٍُ

فمه انهغح.
يذ03 :
أ.د.طاليً ػثذ انمادر

 ذارٌخ انؽضارجاإلَظاٍَح يط01:
يذ03:
د.سداو

انصالشاء

 ذمٍُاخ انثؽسيط 01:يذ03:
أ.تهؽاظً

األرتؼاء

َمذ أدتً لذٌى
يط 01:د.أؼًذ إتزاهٍى
انشتٍز
يذ03:

انخًٍض

11.30-10.00

13.00-11.30

14.30-13.00

16.00-14.30

َص أدتً لذٌى (َصز) يط01:يذ03:
أ.تٍ سرلح

ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتً ف01:ق 11:د.لزٌغ (خ)
ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتً ف. 03ق 06:د.تهؼٍذوًَ
-

ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتً ف02:ق 6 :د.تهؼٍذوًَ
إػالو آنً ف 01:يخ02:ثابت هالل

نغح فزَظٍح ف 03:ق11:لثاٌهً
ػهى انُؽى ف 02:ق 10:د.لطثًنغح فزَظٍح  .ف 01:ق12:د.طؼٍذي يُا ل
نغح فزَظٍح .طؼٍذي  .ف02:
ق13 :
ػهى انُؽى ف.04:ػًاريق10:
يصادر انهغح واألدب وانُمذ يذ03:د .ػٍادي

ػهى انُؽى لذوطً
ف. 03 :ق.07:

إػالو آنً ف 02:يخ 02:شاتدهالل

إػالو آنً ف. 1 :يخ02:
شاتد هالل

استعمال الزمن جذع مشترك  2019 -2018المجموعة الثانية من الفوج 04:إلى الفوج 6:

األؼذ
االشٍٍُ

10.00-08.30
َمذ أدتً لذٌى .يط02:يذ05:
تىدخٍهً
ذمٍُاخ انثؽس يذ05:أ.د.طانة أؼًذ

انصالشاء

األرتؼاء
انخًٍض

فمه انهغح يذ05:
أ.د.خزتىع

13.00-11.30

14.30-13.00
إػالو آنً  .ف 06:يخ01:أ.انهادي

11.30-10.00
 َص أدتً لذٌى (َصز) يط02:يذ 05:د.ػًارج
يصادر انهغح واألدب وانُمذ
يذ05:
د.رؼًاًَ

ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتًف.04:ق20:
أ.تهؽاظً
ػهى انُؽى ف. 06:ق09:د.يكً
ػهى انُؽى ف 03:د.ظذاٌٍق17:

ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتً ف05:ق .12:أ.تهؽاظً
ػهى انُؽى.ف. 04:
ق 08 :د.ظذاٌٍ

نغح فزَظٍحف .06:ق11 :كثٍزإػالو آنً ف.5:
اتٍ ػثذ هللا يخ01:

إػالو آنً أ.تٍ ػثذ هللا .ف4 :
يخ 01:
نغح فزَظٍحف .05:ق:
َ18ماس

نغح فزَظٍحف4:ق10 :أ.تىدج

ذارٌخ انؽضارج اإلَظاٍَح
يط 02:يذ 05:د.تٍ طُىطً

ذمٍُاخ انرؼثٍزانكراتً ف06:
ق 11:د.تٍ طُىطً

16.00-14.30

استعمال الزمن جذع مشترك  2019-2018المجموعة الثالثة من الفوج 7:إلى الفوج9:
10.00-08.30

11.30-10.00
ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتًف 07:ق 10:د.تهؼٍذوًَ
ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتًف 08:ق 11:د.تٍ ٌؽً

13.00-11.30
 ذمٍُاخ انثؽس يط03:يذ2:
د.تٍ ٌؽً

االشٍٍُ

نغح فزَظٍح .ف 09:ق10:د.اتٍ خُافى

 َمذ أدتً لذٌى يط03:يذ..2:
د.تىدخٍهً

فمه انهغح يذ.2:
د.تىػافٍح

انصالشاء

يصادر انهغح واألدب وانُمذيذ 2 :د.طانًً

 َص أدتً لذٌى (َصز).يط 03:يذ2:
د.تٍ سرلح

ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتً
ف15:
ق14:أ.تهؽاظً

األؼذ

ػهى انُؽى.ف 7 :د.طىل أؼًذ ق13:األرتؼاء -ػهى انُؽى.ق  12ف/08 :ػًاري
انخًٍض ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتً ف 09:ق15:
د.تٍ طُىطً

ػهى انُؽى ف 09:ق/06:طىل أؼًذ
ذارٌخ انؽضارج اإلَظاٍَح
يط 03:يذ.2:د.تٍ
طُىطً

14.30-13.00
 نغح فزَظٍحف07:ق08:أ.تىػُرىف ػهٍُاس

16.00-14.30
 نغح فزَظٍحف 08:ق15 :أ.تىػُرىف ػهٍُاس

إػالو آنً ف 07:يخ 01تٍ ػثذ هللا

إػالو آنً ف 09:يخ 02:أ.أكزو

إػالو آنًف08:يخ.02:أ.أكزو

استعمال الزمن جذع مشترك  2019-2018المجموعة الرابعة من الفوج 10:إلى الفوج12:
10.00-08.30

11.30-10.00
فمه انهغح د .تؼٍزي يذ 04

13.00-11.30
نغح فزَظٍح ف10:
ق 12:د.لثاٌهً

14.30-13.00
َص أدتً لذٌى يذ 03:د.يؽصز

16.00-14.30

األؼذ

االشٍٍُ

انصالشاء

األرتؼاء
انخًٍض

ذمٍُاخ انثؽس يذ 08
د.دانً

ذمٍُاخ انرؼثٍزانكراتًف 10:ق 15:د.دانً
ػهى انُؽى ف  10ق/7لذوطً

ػهى انُؽى ف  11ق  /06طىل أؼًذذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتً ف 12:ق 10
أ.ؼىياًَ

ذمٍُاخ انرؼثٍز انكراتًف 11:ق 19
أ.ؼىياًَ

ذارٌخ انؽضارج اإلَظاٍَح يذ 5
د.سداو

ػهى انُؽى ف 12ق 19
د.تىػافٍح

يصادر انهغح و األدب و انُمذ يذ 08
د.ػٍادي

َمذ أدتً لذٌى يذ 08
د.تٍ طؼٍذ

إػالو آنً ف 11يخ  1تٍ ػثذ هللا

إػالو آنً ف 12يخ / 2أكزونغح فزَظٍح ف11 :كثٍزق08:ػهى انُؽى ف11:
ق09:
د.تىػافٍح

إػالو آنً يخ  2ف 10أكزو
فزَظٍح ف 12ق 12تىدج

األؼذ

االشٍٍُ

انصالشاء

األرتؼاء

10.00-08.30
انهظاٍَاخ انؽاطىتٍح.
يذ08 :
أ.د.دٌذوغ ػًز
انرطثٍك انصزفً ف2ق  9أ.د.تىػهً
ػثذ انُاصز
انفىَىنىظٍا ف  3ق 13
أ.د.وانً دادج
انرطثٍك انصزفً ف01:ق 07:د.لطثً
انرطثٍك انصزفً ف 2ق8د.لطثً
انفىَىنىظٍا ف  1ق 9د.ػٍادي
يذكزج انرخزض ف 03:ق12:د.طؼٍذي يُال
انرطثٍك انصزفً ف03:
ق 09:د.تٍ يذاغ

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً انظادص  /نظاٍَاخ ذطثٍمٍح
2019-2018
11.30-10.00
13.00- 11.30
انرؼهًٍٍاخ انرطثٍمٍح  ..يذ:
08
أ.د.خانذي هؼاو
انرطثٍك انُؽىي ف02:ق 16:د.لطثً

يذكزج انرخزض ف 3ق/ 19سداو

يذكزج انرخزض ف 1ق
13ػثى

انرطثٍك انصزفً.ف 3ق  14د.تهخٍصز

انفىَىنىظٍا ف.2ق 12د.دٌذوغ فزغ
انخًٍض

يذكزج انرخزض
د.ػًارج ف 01:ق14:

يذكزج انرخزض ف 2ق
/11تٍ ٌؽً

انرىظٍه انهغىي نهمزاءاخ
انمزآٍَح .
يذ 02 :د أؼًذ إتزاهٍى
انشتٍز

انرطثٍك انُؽىي ف1ق 17تٍ ؼذو

14.30-13.00
انؽكايح
وانًىاطُح.
د .لثاٌهً .
يذ05 :

16.00-14.30

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً انظادص /أدب ػزتً
2019-2018
10.00-08.30
األؼذ

االشٍٍُ

األدب انؼؼثًانًغارتً
أ.د.ػافغ
يذ08 :

11.30-10.00
انُص انؼؼزيانًغارتً.
أ .د.يزذاض يؽًذ
يذ02 :
يذكزج انرخزضف 01:ق17:
د.تٍ ٌؽً

انصالشاء
األرتؼاء

يذكزج انرخزضف 3ق 15
أ.د.فارطً ؼظٍٍ
يذكزج انرخزض ف4ق  16ا.د.طزػً

13.00- 11.30

األدب انًمارٌد.ػٍزاًَ يذ03:
انؽكايح و انًىاطُح
ا.د.كزٌة ريضاٌ
يذ08 :
يذكزج انرخزض ف 2ق
06د.ػثى

14.30-13.00
انُص انظزدي
انًغارتً.
أ .د.ػزٌف تًىطى
يذ08 :
انًظزغ انًغارتً.يذ05 :
أ .د.ػزٌف تًىطى
أدب انهايغ.
 .يذ03 :
أ.د.تٍ ظًاػً

16.00-14.30

10.00-08.30
األؼذ

االشٍٍُ

14.30-13.00
ػهى انذالنح .يذ04 :
د/تهخٍصز

انُؽى انىظٍفً.
أ.د.يصطفاوي
يذ08 :

انصالشاء

ػهى انًفزداخ
أ.طانًً
 .يذ05 :
انصىذٍاخ
يذ04 :
أ.د.وانً دادج

األرتؼاء
انخًٍض

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً انظادص /انهظاٍَاخ انؼايح
2019-2018
13.00- 11.30
11.30-10.00
أصىل انُؽى.
يذكزج انرخزض ف1أ.د .تىػهً
ق / 18يىص
يذكزج انرخزض ف  3ػثذ انُاصز .يذ 05ق /20رؼًاًَ

ػهى انرزاكٍة.
د .طزػً .يذ03 :

انؽكايح و انًىاطُح.
 .يذ05 :
د.لثاٌهً
يذكزج انرخزض ف2
ق / 06تٍ ػشوس

16.00-14.30

اطرؼًال انشيٍ انظذاطً الراتغ  /نٍظاَض  /أدب ػزتً .يط  +1يط2019-2018 2
األؼذ

10.00-08.30
انهظاٍَاخ انرطثٍمٍح .
يط2 :
يذ 02 :
د.يىص

االشٍٍُ

انؽذاشح فً األدب انؼزتً.
 .يط .2 :يذ 4:دٌ.الىذه
ػهى انُؽى ف4 :
 .ق 15 :أ.د.لزٌغ(ؽ)

انصالشاء

َمذ أدتً يؼاصز  .يط. 1 :
 .يذ .4 :أ.تٍ سرلح
َمذ أدتً يؼاصز  .يط. 2 :
 .يذ.8 :د.يؽصز

األرتؼاء

انؽذاشح فً األدب انؼزتً.يط 1 :يذ 4 :ا.د.ػثذ انؼانً تؼٍز
يذخم إنى اَداب انؼانًٍح . .يط 2 :يذ 8 :د.لزٌغ (خ)

انخًٍض

انؼؼزٌح انؼزتٍح .يط01 :
د.تىر يذ8 :

11.30-10.00
ػهى انُؽى .ف5 : .ق 13 :أ.د.لزٌغ (ؽ)
يمارتاخ َمذٌح يؼاصزج .يط.1 :
يذ 03 :أ.د.يخراري سٌٍ
انذٌٍ
ػهى انُؽى ف.3 :
 .ق 20 :د.تىػافٍح
ػهى انُؽى ف.2 :
 .ق 14 :أ.د.لزٌغ(ؽ)
ػهى انُؽى ف08 :

13.00- 11.30
َص أدتً يؼاصز . .يط.1 :
يذ4 :
أ.د.ػافغ
انؼؼزٌح انؼزتٍح يط02:د.يهٍاًَ يذ08
إَعهٍشٌح  .ف .4 :ادرٌظً .
ق18 :
إَعهٍشٌح  .ف .6:يعاهذ .
ق16 :
إَعهٍشٌح  .ف.7:
ا.تٍ ػاػىر ق15:

د.يكً .ق18:
إَعهٍشٌح  .ف .2 :ادرطً.
ق08 :
ػهى انُؽى .ف1 :
ق 09:د.يكً
َص أدتً يؼاصز يط02:
يذ 04:أ.تهؽاظً
انًذارص انهظاٍَح .د .تُاصز
يط .01يذ8 :
ػهى انُؽى ف7 :ق7د.تٍ يذاغ

انًذارص انهظاٍَح يط 2
يذ  05د.تىر
انهظاٍَاخ انرطثٍمٍح
يذ 04:د.دٌذوغ فزغ

يذخم إنى اَداب انؼانًٍح ..
يط 1 :يذ 4 :د.طفٍز
ػهى انُؽى .ف.6 :
 .ق 8 :د.يكً
إَعهٍشٌح  .ف.8:
ق16:
يمارتاخ َمذٌح يؼاصزج
يط 02:يذ 08:د.سداو

14.30-13.00
إَعهٍشٌح  .ف.5 :أ .ق14 :

إَعهٍشٌح  .ف .1 :ػارف وهٍثح .
ق14 :
إَعهٍشٌح  .ف .3 :ادرٌظً ق16 :

16.00-14.30

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً الراتغ  /دراطاخ نغىٌح  .نظاٍَاخ ذطثٍمٍح
2019-2018
10.00-08.30

11.30-10.00
ػهى انُؽى.ف01 :
ق .17 :د.ظذاٌٍ
انهغح انفزَظٍح ف:.02ق/16 :خزور

االشٍٍُ

انهظاٍَاخ انرطثٍمٍح ..يذ.02 :
د.يىص

َمذ أدتً يؼاصز.يط1
 .يذ.03 :دٌ.الىذه

انصالشاء

يمارتاخ َمذٌح يؼاصزج.
يذ05 :أ.د.ػزٌفً ػثذ انهطٍف
يط1 :

انًذارص انهظاٍَح .
يذ3 :
د.تُاصز

األؼذ

األرتؼاء
انخًٍض

ػهى انُؽى ف 03:د.تٍ يذاغ
ق06:
انهغح انفزَظٍح .ف. 01 .
 .ق07 :تىػهً هذاٌاخ

13.00- 11.30
ػهى انُؽى .ف.02 :د.ظذاٌٍ
ق.15 :
انهغح انفزَظٍح خزور .ف .03 :ق17 :

14.30-13.00

َص أدتً
يؼاصزيط . 2د.طٍثً
يذ03:
انرؼهًٍٍاخ انؼايح
يذ02 :
د.تُاصز
ػهى االظرًاع انهغىي
يذ05 :
د.تٍ ػشوس
يذخم إنى اَداب
انؼانًٍح  .د .طفٍز
 .يذ4 :

16.00-14.30

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً الراتغ  /دراطاخ نغىٌح  .نظاٍَاخ ػايح
2019-2018
10.00-08.30

11.30-10.00

األؼذ

االشٍٍُ
يمارتاخ َمذٌح يؼاصزج ..
يذ05 :
أ.د.فارطً ػثذ انزؼًٍ
فهظفح انهغح  .يذ4 :
أ.د .دكار

انصالشاء
األرتؼاء
انخًٍض

يظرىٌاخ انرؽهٍم انهظاًَ
 .يذ 4
أ.د.ػٍخً

انهغح انفزَظٍح
تىػهً هذاٌاخ .ف.01 :
ق9 :

13.00- 11.30
انهغح انفزَظٍح.َماس
ف .03 :ق08 :

14.30-13.00
نغح فزَظٍح  .ف:02
قَ :ماس13

َمذ أدتً يؼاصز .يذ:
 .05د.طٍثً

ػهى انُؽى ف.03 :
د ..ق 7:ػمزوٌ طه
ػهى انُؽى .ف02 :
ق/09 :ساٌذي

انًذارص انهظاٍَح
د/تىر
يذ03 :
نظاٍَاخ ذطثٍمٍح.
يذ.02 :
د.دٌذوغ فزغ

16.00-14.30
يذخم إنى اَداب
انؼانًٍح .
د .ػٍزاًَ.
يذ02 :
َص أدتً يؼاصز.
يذ03 :
أ.د.ػزٌف تًىطى
ػهى انُؽى .ف01:
ق/06 :ساٌذي

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً الراتغ  /دراطاخ َمذٌح
2019-2018
األؼذ

االشٍٍُ

10.00-08.30
َمذ أدتً يؼاصز يذ 4
أ.د.ػثاص يؽًذ
َمذ انُمذ ف 1ق 12يخراري

انصالشاء
األرتؼاء
انخًٍض

انًذارص انهظاٍَح يذ 2
د.دٌذوغ فزغ

13.00- 11.30
انًصطهػ انُمذي ف 3ق 19دٌ.الىذه

14.30-13.00
يذخم إنى اَداب
انؼانًٍح يذ 2
د.ػٍزاًَ

11.30-10.00

نظاٍَاخ ذطثٍمٍح يذ 4
أ.د.خانذي هؼاو

َمذ انُمذ ف  3ق تٍأػًز14
-

فزَظٍح خزور ف3ق 10
ػهى انُؽى ف1ق18نؼذودي

يمارتاخ َمذٌح يؼاصزج
يذ  8أ.د.فارطً ؼظٍٍ

فزَظٍح ف  2ق
15كثٍز

فزَظٍح ق 11فَ2ماس

َمذ ػزتً يؼاصز يذ 2
أ.د.تهماطى يؽًذ

ػهى انُؽى
ف02:
د.تٍ يذاغ ق10:

انًصطهػ انُمذي ف 2ق
14أ.د.تٍ ػشج

16.00-14.30

ػهى انُؽى ف 3ق06نؼذودي

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً انصاًَ .ياطرز  /األدب انؼزتً انؽذٌس وانًؼاصز
2019-2018
10.00-08.30

11.30-10.00
انًمال األدتً.
ق08 :
أ.د.طىل يؽًذ
لضاٌا انزواٌح انىالؼٍح
د .يهٍاًَ .ق13 :

انصالشاء

انزواٌح انؼزتٍح
أ.د.ػثذ انؼانً
ق07 :

أطانٍة انُصز انؼزتً
انًؼاصز .د .طٍثً.
ق15 :

األرتؼاء

َظزٌاخ اإلتذاع فً
انؼؼز وانُصز ق10:
أ.د.كزٌة ريضاٌ

اإلػالو اَنً يخ  2ػثذ
انزؼٍى

األؼذ
االشٍٍُ

انخًٍض

َذوج انخًٍض
مد08:

13.00- 11.30
انُمذ انصؽفً
وانًؼارن األدتٍح.
د .ػًارج .ق10:
لضاٌا انزواٌح
انرارٌخٍح
د.لزٌغ ق08:

اَداب انؼانًٍح ق07:
د.تىر

14.30-13.00

يذخم إنى انمصح
وانزواٌح انؼزتٍح .
د .اتٍ ظًاػً .
ق.13 :

16.00-14.30

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً انصاًَ .ياطرز  /نظاٍَاخ ذطثٍمٍح
2019-2018
10.00-08.30
األؼذ

االشٍٍُ

انهظاٍَاخ انرطثٍمٍح
يط1
أ.دٌذوغ ػًز
ق12:

انصالشاء

األرتؼاء

ذؼهًٍٍح انُؽى انؼزتً
يط 1
ق06:
د.تهخٍصز
إػالو آنً يط02:
يخ 01:ـأ.انهادي

انخًٍض

انًثادئ انًُهعٍح
نهرؽهٍم انهظاًَ يط 1
ق 10
د.تٍ ػشوس

11.30-10.00

13.00- 11.30

14.30-13.00

انهظاٍَاخ انرؼهًٍٍح
يط  2ق  7أ.د.غٍصزي
نظاٍَاخ انرزاز يط 1ق 06
أ.د.يزذاض ػثذ انعهٍم

إػالو آنً
يط 01:يخ1
أ.انهادي
انهظاٍَاخ انرطثٍمٍح
يط 02:د.يىص ق13:

ػهى انُفض انهغىي يط 2ق 07ػافغ

نظاٍَاخ انرزاز
يط 2ق08:
أ.د.يزذاض ػثذ انعهٍم

ذؼهًٍٍح انُؽى انؼزتً
أ.د.طاليً
ق10:

ػهى انُفض انهغىي
يط1ق  16أ.د.أؼًذ دكار
فٍُاخ انثؽس وانكراتح
يط 2ق  17د.يؽصز
انًثادئ انًُهعٍح نهرؽهٍم
انهظاًَ
يط2
ق8:
أ.انهادي

فٍُاخ انثؽس وانكراتح
يط 1ق 07:أ.د.طانة
أؼًذ

َذوج انخًٍض

يُهعٍح انثؽس انهغىي
يط + 1يط 2
يذ 2
أ.ؼىياًَ

انهظاٍَاخ انرؼهًٍٍح
يط 01:ق06:
د.تٍ ػشوس

انهظاٍَاخ انرًهٍذٌح
يط  + 1يط  2يذ 4
أ.د.ػٍخً

16.00-14.30

10.00-08.30
األؼذ

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً انصاًَ ياطرز  /نظاٍَاخ ػزتٍح
2019-2018
13.00- 11.30
11.30-10.00
انؽضارج انؼزتٍح اإلطاليٍح
يط 2ق  12أ.د.يىطىًَ
ذؼهًٍٍح انُص انًذرطً
يط 01:ق19:
لطفي عبد الكريم

َظزٌح اإلٌماع
د.رؼًاًَ يط 1
ق09:
ػهى انُفض انهغىي يط 2
ق 11تٍ ؼذو

االشٍٍُ

َظزٌح اإلٌماع يط 02:ق14:
د.رؼًاًَ
فٍُاخ انثؽس انهغىي
أ.د .سيزي
يط 1ق 14

انهظاٍَاخ انرطثٍمٍح
يط 2ق  09أ.د.غٍصزي
انؽضارج انؼزتٍح اإلطاليٍح
يط  1ق 12
أ.د.طىل يؽًذ

انصالشاء

َؽى االخرالف فً انًؼزق
انؼزتً أ.د.يصطفاوي
يط 1
ق11:

يُاهط ذفظٍز انُص انمزآًَ
يط  2ق  6أ.د.يىطىًَ
انهظاٍَاخ انرطثٍمٍح يط01:
ق 18:د.دانً

إػالو آنً يط  2يخ  2ػثذ
انزؼٍى

األرتؼاء

ذؼهًٍٍح انُص انًذرطً
يط  2ق07:
يزذاض يؽًذ
يُاهط ذفظٍز انُص انمزآًَيط 1أ.طانًً ق12:

ػهى انمزاءاخ
يذ 05:د.أؼًذ إتزاهٍى انشتٍز

إػالو آنً
يط 1يخ 1:أ.ػثذ انزؼٍى

انخًٍض

َذوج انخًٍض

14.30-13.00
َؽى االخرالف فًانًؼزق انؼزتً تىػهً
يط  2ق 06

ػهى انُفض انهغىي
يط  1طفٍز
ق06:

16.00-14.30

اطرؼًال انشيٍ
انظذاطً انصاًَ .ياطرز َ /مذ أدتً ؼذٌس ويؼاصز
2018-2017
13.00- 11.30
11.30-10.00
10.00-08.30
األؼذ

انًصطهؽاخ انُمذٌح
انًؼاصزج
انؼزاتً ق 10
أ.د.انؼزاتً

االشٍٍُ

ذؽهٍم انخطاب
انُمذي َمذ انُمذ
ق 10أ.د.ػثاص
يؽًذ

انصالشاء
األرتؼاء

انخًٍض

اذعاهاخ انُمذ األدتً
انؽذٌس .أ.د.تٍ أػًز
ق09
ذؽهٍم انخطاب انؼؼزي
انؼزتً انؽذٌس ق 10
أ.ػٍزاًَ
إػالو آنً ف  2يخ 2عبد الرحيم

انًُاهط انُمذٌح
انُظمٍح ق 8
أ.د.ػزٌفً ػثذ
انهطٍف
انًىطىػاخ انُمذٌح
ق 11
أ.د.تهماطى يؽًذ

14.30-13.00

أدب انزؼهح انًمارٌ
ق 11
أ.د.فارسي عبد الرحمن
َذوج انخًٍض

ذؼهًٍٍح انهغح ق 9
د.طؼٍذي يُال

تٍذاغىظٍح انًُاهط
انرزتىٌح ق 12
أ.د.تهؽاض
إػالو آنً ف 1يخ1
عبد الرحيم

16.00-14.30

