1اطتؼًبل انشيٍ خذع يشتزن  2019-2018انًدًىػخ األونى يٍ انفىج 01إنى انفىج03:يذ:

10.00-08.30
األذد

االثٍٍُ

ػزوع د.رزًبًَ ف01:
ق14:

11.30-10.00

13.00 -11.30

14.30 -13.00

إػالو آنً ف 01 :يخ01:
أ.انهبدي

َض أدثً لذٌى
د.ثٍ سرلخ
يذ02:

إػالو آنً ف 2يخ  1اكزو

ػهى انظزفطىل أزًذ ف03:ق18:

ػزوع د.رزًبًَ ف02:ق15:

نغخ أخُجٍخ ف 2ق 18
يذٌبَخ

علن الصرف ف 02:ق06:

علن الصرف ف 01:ق06:

نغخ أخُجٍخ ف 3ق  06ثىدح

د.طول أحوذ

د.هكي
ػزوع د.رزًبًَ ف03:
ق19:

انثالثبء

تمٍُبد انجسث
يذ 02:د.ثهسبخً

األرثؼبء

انُمذ األدثً انمذٌى
يح01:يذ 02:د.ثىدخٍهً

انخًٍض

بالغت ف 02:ق 06:بلحاجيتمٍُبد انتؼجٍز انشفىي
يح 01:يذ 02:د.ثٍ طُىطً
ثالغخ ف 03:ق07:لذوطًنغخ أخُجٍخ ف 1ق13:ػًبري

ػهىو انمزآٌ
د.أزًذ إثزاهٍى انشثٍز
يذ02:

16.00-14.30
إػالو آنً ف3
يخ  2أكزو

اطتؼًبل انشيٍ خذع يشتزن  2019-2018انًدًىػخ انثبٍَخ

10.00-08.30

11.30-10.00

ثالغخ ػزثٍخ ./ثٍ ٌسً ف04:
ق6:
األزذ

االثٍٍُ

انثالثبء

األرثؼبء

انخًٍض

َمذ أدثً لذٌى
د.ثىدخٍهً
يذ03:

ػهىو انمزآٌ د.طبنًً يذ05:

يٍ انفىج إنى انفىج  :يذ:

13.00 -11.30

14.30 -13.00

تمٍُبد انجسث
د.زىيبًَ
يذ02:

نغخ أخُجٍخ ف 05:ق06 :
د.لجبٌهً

َض أدثً لذٌى
د.سداو
يذ02:

تمٍُبد انتؼجٍز انشفىي زىيبًَ
يذ 02

إػالو آنً ف 5يخ2ثٍ ػجذ هللا
نغخ أخُجٍخ ف 04:ق16:د يذٌبَخ

ػهى انظزف ف 06:ق17:
د نؼذودي

ػهى انظزفف 04:ق18:
د.اثٍ يذاذ

ػزوع ف 05:ق18:
د.شٍبدي
ثالغخ ػزثٍخ فٌ 6بلىتخ ق 07

ػزوع ف 06:ق08:
د.شٍبدي

ثالغخ ػزثٍخ ف 5ق ٌ 06بلىتخ

16.00-14.30

ػهى انظزفف05:
ق 09:د.نؼذودي

نغخ أخُجٍخ ف 6ق 6:ثىدح
إػالو آنً ف 4يخ2ثٍ ػجذ هللا
ػزوع ف 04:ق07:شٍبدي
إػالو آنً ف 6يخ  2دزًبًَ

اطتؼًبل انشيٍ خذع يشتزن  2019-2018انًدًىػخ  03يٍ انفىج إنى انفىج :يذ:

10.00-08.30

11.30-10.00

13.00 -11.30

ػزوع ف 07:ق06:
د.ثهخٍثز

14.30 -13.00

16.00-14.30

نغخ أخُجٍخ ف 8ق 07
////////

األزذ

االثٍٍُ

َض أدثً لذٌى
د.ثٍ سرلخ يذ02:

يذ03:
سداو َمذ أدثً لذٌى

ثالغخ ػزثٍخ
ف 07:ق.08:ثشٍزي

ػهى انظزف ف 07:ق16:
شمزوٌ طه

نغخ أخُجٍخ ف 9ق 06/////
ػهى انظزف ف 08:ق10 :شمزوٌ طه

انثالثبء

األرثؼبء

انخًٍض

ػزوع ف 09:ق11:
د.ثهخٍثز
ػزوع د.يكً ف08:ق10:
ػهىو انمزآٌ
د.أزًذ إثزاهٍى انشثٍز
يذ04:

ػهى انظزف ف 09:ق20:د.خذاٌٍ

ثالغخ ػزثٍخ طزشً ف8
ق6:
نغخ أخُجٍخ ف 7ق 10
ػًبري

ثالغخ ػزثٍخ د.ثُبطز ف09:
ق10:
تمٍُبد انتؼجٍز انشفىي
ثهسبج
يذ02:

تمٍُبد انجسث ثهسبخً يذ02:

إػالو آنًف 08:يخ 01:ثٍ ػجذ هللا
إػالو آنً ف 09:يخ01:ثٍ ػجذ هللا

إػالو آنً ف 07:يخ01:
أكزو

اطتؼًبل انشيٍ خذع يشتزن  2019-2018انًدًىػخ  04يٍ انفىج إنى انفىج :يذ:

10.00-08.30

11.30-10.00
َض أدثً لذٌى د.ثٍ سرلخ
يذ3:

13.00 -11.30
ػزوع ف11:ق07:ثهخٍثز

األزذ

االثٍٍُ

َمذ أدثً لذٌى د.ثٍ طؼٍذ
يذ03:

تمٍُبد انجسث
د.دانً
يذ04:

14.30 -13.00
تمٍُبد انتؼجٍز انشفىي
د.ثٍ طُىطً
يذ03:

ثالغخ ػزثٍخ د.ثٍ ٌسًف 12:ق09:
ػزوع ف 10:ق10:طىل أزًذ

نغخ أخُجٍخ ف 10ق 07
///////

انثالثبء

األرثؼبء

ػهى انظزف ف 12ق6 :ػًبري
ثالغخ ػزثٍخ ف 07:لذوطًق13:

ػهى انظزف ثىػهًف 10:ق09:

انخًٍض

ػهى انظزف ف 11:ق08:
د.اثٍ يذاذ

-ػهىو انمزآٌ د.طبنًً يذ03:

ثالغخ ػزثٍخ ف10:
أد.طزشً ق07:
ػزوع ف 12:ق08:
د.شٍبدي

16.00-14.30

إػالو آنً ف 11يخ  2أكزو

إػالو آنً ف 12يخ 1
ثٍ ػجذ هللا

نغخ أخُجٍخ ف 11ق 07
بوشنتوف

نغخ أخُجٍخ ف 12ق 06
بوشنتوف
إػالو آنً ف 10يخ1
 //////ق16

اطتؼًبل انشيٍ انظذاطً انثبنث دراطبد نغىٌخ

10.00-08.30

11.30-10.00

ػهى انذالنخ يح 01:
يذ\02:د.وانً دادح

أطىل انُسى يح  2لزٌش ؽ يذ
03
فزَظٍخ ف 1ق8:////////
-فزَظٍخ ف 3ق /////// 09

األزذ

االثٍٍُ

نظبٍَبد ػبيخ
د.يىص يح 02:يذ04:

13.00 -11.30

ػهى انظزف  2ف 06:ق-06:
د.خذاٌٍ.
األطهىثٍخ وتسهٍم انخطبة يح 1ثٍ ٌسً
يذ 05

انثالثبء
انًُبهح انُمذٌخ انًؼبطزح أ.ثهسبخً
يح 02:يذ03:

يذخم إنى األدة انًمبرٌد.طفٍز يح 02:يذ02:
نظبٍَبد ػبيخد.ثُبطز
يح 01:يذ08:
ػهى انذالنخ يح 02:
يذ\02:د.لطجً
أطىل انُسى يح 01:يذ03:

14.30 -13.00
فزَظٍخ ف  5ق 8
////////

انُمذ األدثً انسذٌثد.طٍجً يح 01:يذ02:
ػهى انظزف 2ف 05:ق08:د.ثىػبفٍخ
فزَظٍخ ف 4ق /////// 09فزَظٍخ ف  6ق ///////// 10يذخم إنى األدة انًمبرٌ
يح 01:يذ02:
د.شٍزاًَ

د.اثٍ يذاذ
ػهى انظزف 2ف 01:ق17:
د.ثىػبفٍخ

األرثؼبء

ػهى انظزف 2ف 04:ق10:
ػًبري
انخًٍض
الناهج النقذيت الوعاصرة
\هج 01:هذ 02:أ.د.بلقاسن

األسلوبية وتحليل الخطاب مج2
ياقوتة مد 4

فزَظٍخ ف //////// 2ق09:ػهى انظزف 2ف 03:ق14:د.خذاٌٍ
ػهى انظزف 2
ف 02:ق06:
د.اثٍ يذاذ

16.00-14.30

َض أدثً زذٌث
د.شٍزاًَ يح 02:يذ02:

انُمذ األدثً انسذٌث
د.طٍجً يح 02:يذ02:

َض أدثً زذٌث
د.شٍزاًَ يح 01:يذ02:

اطتؼًبل انشيٍ انظذاطً انثبنث دراطبد أدثٍخ

10.00-08.30
األزذ

االثٍٍُ

األطهىثٍخ وتسهٍم انخطبة
يح 01:ػجبص
يذ03:

د /ثٍ هبشى
َمذ أدثً زذٌث
د .يح 02:يذ05 :

11.30-10.00

13.00 -11.30

األطهىثٍخ و تسهٍم انخطبة يح 2
ثٍ ٌسٍى يذ04:

أدة شؼجً ػبو يح  2شبفغ يذ
04

14.30 -13.00
َظزٌخ األدة
يذ 04:د.لزٌش د يح01:

16.00-14.30
َظزٌخ األدة
يذ 02:د.لزٌش د
مج02:

ػهى انظزف  2ف 02:ق07:
د.يكً

ػهى اانظزف  2ف 01:ق11:د.خذاٌٍ
ػهى انظزف  2ف 3ثىػبفٍخ ق12

أدة شؼجً ػبو يح  1شبفغ يذ
04

يح  1يختبري يذ 04
َمذ أدثً زذٌث
يذخم إنى األدة انًغبرثًانًكتىة انفزَظٍخ يح 02:د.ثىر
يذ08:

يذخم إنى األدة انًمبرٌ
د.طفٍز يح 01:يذ03:
 -فزَظٍخ  ///////ف 05:ق11:

فزَظٍخ  /////ف 01:ق08:

ػهى انظزف  2ف 04:ق12:
د.خذاٌٍ
انثالثبء

يذخم إنى األدة انًغبرثًانًكتىة ثبنهغخ انفزَظٍخ
يح 01:د.ثىر يذ03:

األرثؼبء

فزَظٍخ ،ف /////// ،03ق7:

انخًٍض
د ػًبرح يح 02:يذ03:
انُض األدثً انسذٌث

َض أدثً زذٌث د.ثٍ طؼٍذ
يح 01:يذ03:

نظبٍَبد ػبيخ
د.ثُبطز
يح 02:يذ03:
نظبٍَبد ػبيخ
د.دانً
يح01:يذ04:
فزَظٍخ ف 4ق /////// 8ػهى انظزف ف 5ساٌذي ق 09-فزَظٍخ  ///////ف 02:ق10:

يذخم إنى األدة انًمبرٌ
يح 02:يذ02:
د.شٍزاًَ

اطتؼًبل انشيٍ انظذاطً انثبنث دراطبد َمذٌخ

10.00-08.30

11.30-10.00

13.00 -11.30

فزَظٍخ ف  2ق /////08ر

األطهىثٍخ و تسهٍم انخطبةف 2ػجبص ق08:

يذخم إنى األدة انًمبرٌ
د.طفٍز ق10:

14.30 -13.00

16.00-14.30

فهظفخ انُمذ األدثًيسظز ق09:

األزذ

االثٍٍُ

انثالثبء

ػهى انظزف 2ف01:ق08:
أ.د.لزٌش ؽ
األطهىثٍخ و تسهٍم انخطبةف 1وانً دادح ق08:

ػهى انظزف 2ف 02:ق13:
د.يكً

انُض األدثً انسذٌث د.طٍجً
ق14:

َظزٌخ األدة
ق08:
أ.د.يختبري سٌٍ انذٌٍ

األرثؼبء
َظزٌخ األخُبص األدثٍخ
فبرطً ع ق10:
انخًٍض

نغخ فزَظٍخ ف01 //////:
ق14:

َمذ أدثً زذٌث
د.يسظز
ق07:

انهظبٍَبد انؼبيخ
د.دانً
يذ03:

اطتؼًبل انشيٍ انظذاطً انخبيض نظبٍَبد ػبيخ

10.00-08.30

11.30-10.00

13.00 -11.30

انهظبٍَبد انؼزثٍخ
هشبو خبنذي يذ 04

انًذارص انُسىٌخ
أ.د.لزٌش ؽ
يذ05:

يُهدٍخ انجسث انهغىي
د.دٌذوذ فزاذ
يذ08:

األزذ

14.30 -13.00

16.00-14.30

االثٍٍُ
انثالثبء

األدة اندشائزي
أ.د.طبنت
يذ04:

األرثؼبء

انًظطهسٍخ
د.يىص
يذ03:

انخًٍض

تزخًخ انًظطهسبد انهغىٌخ
د.ثٍ ػشوس
يذ06:

انًؼدًٍخ
د.طبنًً
يذ04:
نظبٍَبد انُض شٍخً يذ 6

َظزٌخ انُظى أ.دٌ.بلىتخ
يذ04:

ػهى انذالنخ د.ثٍ زًٍذح
يذ04:

اصتؼًبل انشيٍ انظذاطً انخبيض نظبٍَبد تطجٍمٍخ

10.00-08.30

11.30-10.00

13.00 -11.30

اإلػدبس انهغىي يىطىًَ يذ
08

تطجٍمبد نغىٌخ
د.دٌذوذ فزاذ
يذ05:

األزذ

االثٍٍُ
انثالثبء

األرثؼبء
انخًٍض

14.30 -13.00

16.00-14.30

انجزيدخ انهغىٌخ دٌذوذ ع يذ
08

انتؼهًٍٍبد انتطجٍمٍخ هشبو
خبنذي يذ 04
يُهدٍخ انجسث انهغىي
د.دٌذوذ فزاذ يذ05
ػهى انُفض انهغىي دكبريذ05

تؼهًٍٍخ انهغخ انؼزثٍخ ثىػهً
يذ 05
-علم األسلوب

يذ 04:ساٌذي

األدة انًمبرٌ يذ04:
د.لزٌش د
تزخًخ انًظطهسبد انهغىٌخ
يذ .6:طؼٍذي يُبل

اطتؼًبل انشيٍ انظذاطً انخبيض أدة ػزثً

10.00-08.30

11.30-10.00
خًبنٍبد انظزد
انؼزثً انمذٌى د.يهٍبًَ يذ06:

األزذ

االثٍٍُ

يُهدٍخ انجسث األدثً
يذ06:
ثهسبج

انثالثبء

اَداة انؼبنًٍخ
د/ثىر
يذ08:
و

األرثؼبء

لضبٌب انُض انشؼزي انمذٌى
د.ػًبرح
يذ06:

انخًٍض

13.00 -11.30
نغخ أخُجٍخ يتخظظخ
ف 2ق  11ثىشُتىف

14.30 -13.00
نغخ أخُجٍخ
يتخظظخ
ف 1ق  10ثىشُتىف

أدة انطفم
أ.د.يزتبع يسًذ
يذ05:
األدة انؼزثً و االطتشزاق
يىطىًَ يذ 08

األدة انظىفًفبرطً ذ
يذ04:

نغخ أخُجٍخ يتخظظخ
لضبٌب انُض انشؼزي انسذٌث
ف 4ق 11ثٍ خُبفى
د.ػًبرح
يذ08:

انظزدٌبد انؼزثٍخ انًؼبطزحشزٌف ثًىطى يذ 08

نغخ أخُجٍخ يتخظظخ
ف 3ق  11ثٍ خُبفى

16.00-14.30

اطتؼًبل انشيٍ انظذاطً انخبيض شؼجخ انذراطبد انُمذٌخ تخظض َمذ ويُبهح

10.00-08.30

11.30-10.00

13.00 -11.30

14.30 -13.00

انتسهٍم انُفظً نألدة دكبر
ق09 :
األزذ

االثٍٍُ
انثالثبء

انُمذ انظًٍٍبئً
زدام ق8:
تطجٍمبد َمذٌخ ق06
العرابي لخضر

انُمذ األدثً اندشائزي
يزتبع يسًذ ق09:
انُمذ االختًبػً ثٍ ػشح
ق09:

األرثؼبء

تزخًخ انًظطهر انُمذي
طزشً ق13:

انخًٍض

انُمذ انجٍُىي
ثهمبطى ق09:

لزاءح انُظىص انُمذٌخ
أ.د.ثٍ أػًز ق14:
األدة اندشائزيشافع ق12 :

األدة انًمبرٌ لزٌش د
ق13:

16.00-14.30

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ األونى يبطتز نظبٍَبد ػزثٍخ

10.00-08.30
فٍُبد انجسث وانكتبثخ ف2د.سيزي ق 10

11.30-10.00

13.00 -11.30

ػهى األطىاد انىظٍفً ف1وانً دادح ق 17

انًىطىػبد انهغىٌخ ف1
د.انهبدي شزٌفً
ق12:
 انًؼدى و انذالنخ ف2طاليً ق13:

تسهٍم انخطبة انهظبًَ ف1أد/ػجبص ق09:

انههدبد انؼزثٍخ ف1
أ.د.يزتبع ػجذ اندهٍم
ق10:

انههدبد انؼزثٍخ ف2أ.د.يز تبع ػجذ اندهٍم
ق06:
انًؼدى و انذالنخ ف 1طاليً
ق07:

انثالثبء

انظزفٍخ انؼزثٍخ ف2ق/07:يظطفبوي

انظزفٍخ انؼزثٍخ ف1يظطفبوي ق12:

األرثؼبء

لضبٌب انجسث انهغىيويٍبدٌُه ف 2+1ثىػهً يذ8

األزذ

االثٍٍُ

14.30 -13.00

انًىطىػبد انهغىٌخ ف2
د.انهبدي شزٌفً ق14

ق08:
اَدهٍشٌخ ف 1هشبواندٍالنً

ػهى األطىاد انىظٍفً ف2شٍبدي ق 13
فٍُبد انجسث وانكتبثخ ف1ق/14فبرطً ػجذ انززًبٌ
انًُهح وانًُهدٍخ ف2أ.د.فبرطً ذ /ق15:
انخًٍض

تسهٍم انخطبة انهظبًَ ف2شٍخً ق12:
انًُهح وانًُهدٍخ ف1أ.د فبرطً ذ ق.13:

اَدهٍشٌخ ف 2ق 12هشبو
اندٍالنً

16.00-14.30

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ األونى يبطتز نظبٍَبد تطجٍمخ

10.00-08.30
األزذ

االثٍٍُ

11.30-10.00

نظبٍَبد تطجٍمٍخ
يذ05:
أ.د.غٍتزي
انتزكٍت انىظٍفً يظطفبوي -انًجبدئ انًُهدٍخ نهتسهٍم
انهظبًَ يذ 06:أ.انهبدي
يذ06:

انثالثبء
األرثؼبء
انخًٍض

13.00 -11.30

14.30 -13.00

16.00-14.30

انتسهٍم انتىنٍذي هشبو خبنذي
يذ 04

فٍُبد انجسث وانكتبثخيذ/ 06:ػجى
انًُهح و انًُهدٍخ شزٌفً
يذ 06

اَدهٍشٌخ ق9:هشبو اندٍالنً
انتزخًخ انهظبٍَخ طؼٍذي
يذ04:

انُظزٌبد انهظبٍَخ شٍخً
يذ03

انهظبٍَبد انتؼهًٍٍخ
د.ثٍ ػشوس
يذ05 :

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ األونى يبطتز أدة ػزثً

10.00-08.30

13.00 -11.30

11.30-10.00

أطئهخ انشؼز يذ06:د.يسظز

14.30 -13.00

16.00-14.30

 لضبٌب انشؼز انؼزثً انًؼبطز ثٍخًبػً يذ8:

األزذ

َمذ انشؼز ثٍ اػًز يذ08 :االثٍٍُ

-اَدهٍشٌخ ف 2لىى12:

انثالثبء

انسذاثخ انؼزثٍخ ف 1د.ق 12:خُبته

األرثؼبء

ثُبء انمظٍذح انؼزثٍخ ف1د.نطفً ق8:

انخًٍض

ثُبء انمظٍذح انؼزثٍخ ف2نطفً ق12:

انشؼز انؼزثً فً ػظز انُهضخف 1طىل يسًذ ق15:
انسذاثخ انؼزثٍخ ف2خُبته ق17:

-

انسذاثخ و إشكبالتهب ثٍ خًبػًيذ06:

انشؼز انؼزثً فً ػظز  -يىطٍمى انشؼز د.رزًبًَيذ5:
انُهضخ ف 2طىل يسًذ
ق15:
اَدهٍشٌخ ف 1ق20:هشبو اندٍالنً

انؼُىَخ فً انشؼزشزٌف ثًىطى
يذ03:

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ األونى يبطتز َمذ زذٌث ويؼبطز

10.00-08.30
األزذ

انًُبهح انُمذٌخ انظٍبلٍخ
أ.د.انؼزاثً نخضز
ق11:

11.30-10.00
انفكز انُمذي انؼزثً انمذٌى
ثٍ اػًز ق 12

َمذ انُض األدثًهختاري ق12:

االثٍٍُ
انثالثبء

يذارص انُمذ األدثً
ق10:
أ.د.ػجذ انؼبنً

يُهدٍخ انجسث األدثً
ق 07:طبنت

األرثؼبء

لضبٌب انُمذ األدثً كزٌت ق
09

أدة انتظىف
ق6:
طىل يسًذ

انخًٍض

13.00 -11.30

14.30 -13.00

اَدهٍشٌخ ق  20هشبو
اندٍالنً
أدة انززهخ فبرطً ع ق 16

انجسث انؼهًً أطىنه ويُبهده كزٌت ق 13

16.00-14.30

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ انثبٍَخ يبطتز أدة ػزثً

11.30-10.00

10.00-08.30

ا

انتدزٌت فً انظزد د.يهٍبًَ
ق13:

االثٍٍُ
انُمذ انثمبفً
أد.شزٌفً
ق11:

-

األدة وانظًٍُب ق11:ثٍ طُىطً

أخاللٍبد انًهُخد.لجبٌهً
يذ03:

رواٌخ انظسزاء شزٌفثًىطى ق 15

انُمذ انتطجٍمً كزٌت ق 17
انزواٌخ انُظبئٍخ ثٍ خًبػًق 09

األرثؼبء
انخًٍض

انتسهٍم انُظً
د.طفٍز
ق11:

انُض وانًُهح يىطىًَ
ق13 :

األزذ

انثالثبء

13.00 -11.30

14.30 -13.00

َذوح انخًٍض
يذ08:

16.00-14.30

َمذ انزواٌخ د.طٍجًق07:

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ انثبٍَخ يبطتز َمذ زذٌث ويؼبطز

10.00-08.30

11.30-10.00

13.00 -11.30

ػهى انُفض انتزثىي دكبر ق12

انُمذ اندشائزي انسذٌث
وانًؼبطز
أ.د.يزتبع يسًذ
ق14:

االطتشزاق انثمبفً ثٍ ػشح
ق 16

األزذ

االثٍٍُ

ػهى انًخطىط و تسمٍكانُظىص أ /سيزي ق06:

انُمذ انًغبرثً انًؼبطز
أ.د.ثهمبطى ق14:

أخاللٍبد انًهُخ
د.لجبٌهً
يذ03:

انثالثبء
األرثؼبء
انُمذ انثمبفً
د.شزٌفً
ق10:
انخًٍض

انتأوٌهٍخ وتسهٍم انخطبة
انُمذي انشثٍز
ق12:

انُمذ وانجالغخ اندذٌذح
لذوطً
ق19:
َذوح انخًٍض
يذ08:

فٍُبد انجسث و انكتبثخ
أد طبنت ق 15

14.30 -13.00

16.00-14.30

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ انثبٍَخ يبطتز نظبٍَبد ػزثٍخ

10.00-08.30

11.30-10.00
انمٍبص و االشتمبقطاليً يذ8:
-ػهى انههدبد ف2

األزذ

يزتبع ػجذ اندهٍم ق15:
االثٍٍُ

تؼهًٍٍخ انُض انًذرطً ف2
ق 15:عبذ العالي

انتذاونٍخ انؼزثٍخ و أػاليهبد.ثٍ زذو يذ05 :
ػهى انههدبد ف1أ.د.ثىخضزح
ق18:

تؼهًٍٍخ انُض انًذرطً ف1أ.د.ػجذ انؼبنً ق15:
ػهى انهغخ اندغزافً ف2غٍتزي ق16:

انثالثبء

 تسمٍك انُظىص ف2+1د.ثىدخٍهً يذ3:
ػهى انهغخ اندغزافً ف 1ثىرق08:
انتزخًخ انتطجٍمٍخ ف2طؼٍذي ق09:

َذوح انخًٍض
يذ08:

أخاللٍبد انًهُخ يح2+1د.لجبٌهً
يذ06:

ػهى االختًبع انهغىي
د.ثٍ ػشوس
يذ08:
 َسى االختالف فً انًشزقانؼزثً ثٍ زذو ف 2ق18:
انتزخًخ انتطجٍمخ ف1د.طؼٍذي ق07:

األرثؼبء

انخًٍض

13.00 -11.30

14.30 -13.00

َسى االختالف فً انًشزق
ف1انؼزثً
أ.د.لطجً
ق07:

16.00-14.30

اطتؼًبل انشيٍ انظُخ انثبٍَخ يبطتز نظبٍَبد تطجٍمخ

10.00-08.30
األزذ

13.00 -11.30

11.30-10.00

ػهى االطبنٍض انهغىٌخ ف- 1ػهى االطبنٍض ف2عور ديذوح ق16:
دٌذوذ ع ق14:
تسمٍك انُض انهغىي ف2فٍُبد انجسث وانكتبثخ ف1ق 13:ثشٍزي
سيزي ق10 :

االثٍٍُ

انُظزٌبد انهظبٍَخ ف1د.دانً ق16:

انثالثبء

انتزخًخ انهظبٍَخ ف 2+1ثٍ -تسمٍك انُض انهغىي ف1؟ق16:
ػشوس يذ05:

األرثؼبء

انًذارص انُسىٌخ ف1د.ثىػبفٍخ
ق11:
انًذارص انُسىٌخ لطجً ف2ق12:

انًذارص انهظبٍَخ ف1د.يىص
ق11:

انخًٍض

ػهى انًفزداد وطُبػخانًؼبخى ف1
د.طبنًً يذ6:

فٍُبد انجسث وانكتبثخ ف1ق 17:يهٍبًَ

أخاللٍبد انًهُخ ف1د.لجبٌهً يذ06:

انُظزٌبد انهظبٍَخ ف2ثُبطز ق15 :

انًذارص انهظبٍَخ ف2يىص ق17:

َذوح انخًٍض
يذ08:

14.30 -13.00

انُسى انُظمًأ.د.ثهخٍثز
يذ8:
فٍُبد انجسث وانكتبثخ ف2أ.د.ػجى ق18:

-

16.00-14.30

