
10جامعة باتنة   

 ?810/<810السنة الجامعية:                                                                                   االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والديموغرافياقسم 

 

 جشَبيظ األعجىػً نهغُخ انضبٍَخ  ػهى االعزًبع ان
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 األحـد

 االعزًبػً انزغٍش

 810و   يؾبضشح

 صسوال نٍهى أ.

 

 

 

 

 

 يُهغٍخ انجؾش فً

 ػهى االعزًبع

 810و . يؾبضشح

 أ.نغىٌم عًٍشح

  

  االثنيـن

 انمضبٌب انذونٍخ انشاهُخ

 810و  يؾبضشح

 أ.عؼبدح يىنىد

 انًؾكالد االعزًبػٍخ

 810و  يؾبضشح

 أ.انؼبثذ نٍُذح

 
 

 
 

       الثالثـاء

 األربعـاء

انغىعٍىنىعٍخ  انُظشٌخ 

 انؾذٌضخ

 810و  يؾبضشح.

 صبؽجً وهٍجخأ.

 يٍبدٌٍ ػهى االعزًبع

 810و  يؾبضشح

 دمحم خؾًىٌأ.

 

 
 

 ربسٌخ انغضائش انًؼبصش

 810و  يؾبضشح

 دمحم انؼٍذأ.يطًش 

 

       الخميـس

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب
 

  



 10جامعة باتنة 

 ?810/<810السنة الجامعية:                                                                                   االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
 السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والديموغرافياقسم 

 ػهى االعزًبع  انضبنضخ األعجىػً نهغُخ انجشَبيظ
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  األحـد

رؾهٍم ويؼبنغخ انًؼطٍبد 

 االعزًبػٍخ

 810و يؾبضشح 

 أ. لبسػ عًبػ

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجؾش

 االعزًبػً

 810و يؾبضشح.  

 فؤاد أ.ػجذ انًىيٍ

 

انُظشٌبد انًؼبصشح فً ػهى 

 االعزًبع

 810و يؾبضشح.  

 يؾً انذٌٍ لُفىدأ.

 

 االثنيـن

 انؼهى واألخالق

 810و يؾبضشح

 أ. ػجذ انؾكٍى ثٍ ثؼطىػ

  

 0ػهى اعزًبع انًؤعغبد 

 810و يؾبضشح.  

 فزٍؾخ أ.ثىؽؾٍظ

  

 الثالثـاء

 

 

 

     

   األربعـاء

عىعٍىنىعٍب انشاثظ 

 االعزًبػً

 810و يؾبضشح

 أ. ٌؾٍبوي يشٌى

انذساعبد انًؤعغخ فً ػهى 

 810و . يؾبضشح.  االعزًبع

 َىال أ.صغٍُخ

  

  

 انؾىكًخ  وأخاللٍبد انًهُخ

 810و يؾبضشح.  

 أ.أػشاة ؽكٍى

    

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب

 

  



 10باتنة جامعة 

 2018/2019السنة الجامعية:                                                                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والديموغرافياقسم 

 انجشَبيظ األعجىػً نهغُخ انضبٍَخ ػهى انغكبٌ  
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  األحـد

 عًغ انًؼطٍبد انذًٌىغشافٍخ 

  :91قيؾبضشح. 

 أ. صالػ انذٌٍ انؼًشاوي

عًغ انًؼطٍبد انذًٌىغشافٍخ 

 :91ق رطجٍك.

 أ. صالػ انذٌٍ انؼًشاوي

إنى االػالو اَنً فً يذخم 

 انذًٌىغشافٍب

 :91ق يؾبضشح.

 أ. ثىؽفُخ خٍش انذٌٍ

إنى االػالو اَنً فً  يذخم

 انذًٌىغشافٍب

 :91قرطجٍك. 

 أ. ثىؽفُخ خٍش انذٌٍ

 

 االثنيـن

رمٍُبد ورطجٍمبد االؽصبء 

  فً انذًٌىغشافٍب

 :91ق .يؾبضشح

 عؼبد أ.دوثخ

رمٍُبد ورطجٍمبد االؽصبء 

 فً انذًٌىغشافٍب

 :91ق رطجٍك

 عؼبد أ.دوثخ

انشٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغشافٍب

 :91ق .يؾبضشح

 انُىي فبطًخأ.

انشٌبضٍبد انًطجمخ فً 

 انذًٌىغشافٍب

 :91قرطجٍك. 

  انُىي فبطًخأ.

 ػهى اعزًبع انغكبٌ وانؼبئهخ

 :91 قيؾبضشح. 

 ػجذ انكبيم خبنذي أ.

 

 الثالثـاء

 رؾهٍم دًٌىغشافً

 919. ق يؾبضشح

 ػبدل  أ.ثغضح 

 رؾهٍم دًٌىغشافً

 919ق  رطجٍك.

 ػبدل  أ.ثغضح

 عغشافٍب انغكبٌ وانخشائظ

 919ق  يؾبضشح.

 أ.انؼكشوف  ػهً

 عغشافٍب انغكبٌ وانخشائظ

  .919ق  رطجٍك

 أ.انؼكشوف ػهً

انُظشٌبد وانغٍبعبد 

 انغكبٍَخ

 303 قيؾبضشح. 

 يًٍىٌ ػًشٌخأ.

 

 األربعـاء

انفٍضٌىنىعٍخ انجؾشٌخ وػهى 

 األوثئخ

 919ق يؾبضشح. 

 ػجذ انكبيم خبنذي أ.

 نغخ فشَغٍخ

 919ق رطجٍك. 

 أ.لؾً خذٌغخ

    

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب

 

 

 



10باتنة جامعة   

 2018/2019السنة الجامعية:                                                                                    االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 
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 انجشَبيظ األعجىػً نهغُخ انضبنضخ ػهى انغكبٌ
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  األحـد

 انزؾهٍم انكًً نههغشح

 305ق  يؾبضشح.

 ػبٌؼ ؽغٍجخأ.

 انزؾهٍم انكًً نههغشح

 305ق  رطجٍك.

 ػبٌؼ ؽغٍجخأ.

 انًؾبكم انذًٌىغشافٍخ

 انًؼبصشح

 ;91يؾبضشح . ق 

 أ.ػًشاوي صالػ انذٌٍ 

انًؾبكم انذًٌىغشافٍخ 

 انًؼبصشح

 ;91رطجٍك. ق 

 أ.ػًشاوي صالػ انذٌٍ

 

 االثنيـن

 الزصبد انغكبٌ

 ;91. ق يؾبضشح

 انطبهشأ.ؽفبظ  

 االَزمبنٍخ انذًٌىغشافٍخ

 ;91يؾبضشح. ق 

 أ.ؽفبظ انطبهش

 يذخم إنى انًُبرط انغكبٍَخ

 ;91يؾبضشح . ق 

 أ.نؼكشوف ػهً

 يذخم إنى انًُبرط انغكبٍَخ

 ;91رطجٍك . ق 

 أ.نؼكشوف ػهً

  

 الثالثـاء

 يكًم اإلؽصبء انشٌبضً

 918ق  .يؾبضشح

 عؼبد دوثخ .أ

 يكًم اإلؽصبء انشٌبضً

 918. ق رطجٍك

 أ . دوثخ عؼبد

 0 خانذًٌىغشافٍ عمبطبداال

 918يؾبضشح. ق 

 ػبدلثغضح  أ. 

 0االعمبطبد انذًٌىغشافٍخ 

 918رطجٍك. ق 

 ػبدلثغضح  أ. 

  

 األربعـاء

 نغخ فشَغٍخ

 918ق رطجٍك. 

 لؾً خذٌغخأ. 

 ػهى انغكبٌ انزطجٍمً

 302يؾبضشح ق 

 أ.ػبٌؼ ؽغٍجخ

وأخاللٍبد  انؾكى انشاؽذ

 انًهُخ

 . 918يؾبضشح ق 

 .يطبطؾخ ػض انذٌٍأ

   

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب
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 السبت

 رًٍُخ انًىاسد انجؾشٌخ

 910ق  .يؾبضشح

 يشٌى أ.ٌؾٍبوي

 رًٍُخ انًىاسد انجؾشٌخ

 910ق  .رطجٍك

 يشٌى أ.ٌؾٍبوي

 إؽصبء إعزذالنً

 910ق  يؾبضشح.

 ٌبيٍ يشداعًأ.

 إؽصبء إعزذالنً

 910ق  رطجٍك.

 أ.ٌبيٍ يشداعً

 يغزًغ انًؼشفخ

 910ق  يؾبضشح.

 أ.َضاس ًٌٍُخ
 

 األحد
 َظشٌبد انزُظٍى

 910يؾبضشح. ق 

 أ. صسوال نٍهى

 َظشٌبد انزُظٍى

 910رطجٍك. ق 

 أ. صسوال نٍهى

 إنى ػهى اعزًبع انزُظٍى يذخم

 910يؾبضشح ق 

 أ. كًبل ثىلشح

 يذخم إنى ػهى اعزًبع

 910رطجٍك ق 

 أ. كًبل ثىلشح

 أَضشثىنىعٍخ إلزصبدٌخ

 910ق  يؾبضشح.

 أ. خؾًىٌ دمحم

 

 االثنيـن

 نغخ فشَغٍخ

 910ق  رطجٍك.

 أ. عجبٌهً

 0رمٍُبد انجؾش 

 910يؾبضشح. ق 

 أ.ػجذ انًىيٍ فؤاد

 0رمٍُبد انجؾش 

 910رطجٍك. ق 

 أ.ػجذ انًىيٍ فؤاد

 ػهى انُفظ االعزًبػً نهؼًم

 910ق  يؾبضشح.

 سؽٍذ أ. ثىكشؽخ

 ػهى انُفظ االعزًبػً نهؼًم

 910ق  رطجٍك.

 سؽٍذ ثىكشؽخأ.

 

 َذواد ووسػ ركىٌٍُخ وأٌبو دساعٍخ الثالثـاء

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب
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 انغجذ

 ػهى انضؾبٌب

 918ق  .رطجٍك

 دسٌبطأ. 

 اإلؽصبء انغُبئً

 918. ق يؾبضشح

 .ػًشاوي صالػ انذٌٍأ

 اإلؽصبء انغُبئً

 918رطجٍك. ق 

 .ػًشاوي صالػ انذٌٍأ

 ػهى انُفظ انغُبئً

 918. ق يؾبضشح

 عًٍشح أ.هبيم

 ػهى اإلعشاو

 918ق  رطجٍك.

 إنهبو أ.ثهؼٍذ

 

 األحـد

 انغٍبعخ انغُبئٍخ

 918ق  يؾبضشح.

 يصطفى ػىفً. أ

 ػهى انضؾبٌب

 918ق  يؾبضشح.

 ثشكى أ.يضوص

 نغخ فشَغٍخ

 918ق  رطجٍك .

 عجبٌهً نٍُذحأ.

 ػهى انؼمبة

 918ق  يؾبضشح.

 ػهً أ.صبثذ

 ػهى انؼمبة

 918ق  رطجٍك.

 ػهً أ.صبثذ

 

 االثنيـن

 ػهى اإلعشاو

 918ق  يؾبضشح .

 ؽكٍى أ.أػشاة

انغىعٍىنىعٍخ  انُظشٌبد

 نإلَؾشاف وانغشًٌخ

 918يؾبضشح ق 

 كهضىو أ.ثٍجًٍىٌ

انغىعٍىنىعٍخ  انُظشٌبد

 نإلَؾشاف وانغشًٌخ

 918رطجٍك ق 

 كهضىو أ.ثٍجًٍىٌ

 يُهغٍخ انجؾش

 918ق  .يؾبضشح

 ساثؼ ؽشوػ. أ

 يُهغٍخ انجؾش

 .918رطجٍك ق 

 ساثؼ ؽشوػ. أ

 

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب
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  انغجذ

 انغًٍبئٍخ انجٍبٍَخ

 919ق يؾبضشح.

 دثبػ دساعً أ.

 انغٍبعبد انؾضشٌخ

 919يؾبضشح. ق

 ثٍ انغؼذي عًبػٍم

 انغٍبعبد انؾضشٌخ

 919رطجٍك. ق

 عًبػٍم ثٍ انغؼذيأ.

 نغخ فشَغٍخ

 919رطجٍك. ق

 أ.لؾً خذٌغخ

 

 األؽذ

ػهى االعزًبع يذخم إنى 

 انؾضشي

 919يؾبضشح. ق

 أ.ثىرساع أؽًذ

ػهى االعزًبع يذخم إنى 

 انؾضشي

 919رطجٍك. ق

 أ.ثىرساع أؽًذ

 إلزصبد ؽضشي

 919يؾبضشح. ق

 أ.ػشػبس آَظ

 انظبهشح انؾضشٌخ

 919يؾبضشح. ق

 أ.نغشٌجً َغًٍخ

 انظبهشح انؾضشٌخ

 919ق رطجٍك.

 َغًٍخ أ.نغشٌجً

 

 االصٍٍُ

 يذخم نهزًٍُخ

 919يؾبضشح. ق

 أ.ثؾزهخ يخزبس

 يذخم نهزًٍُخ

 919رطجٍك. ق

 أ.ثؾزهخ يخزبس

 

 يُهغٍخ

 919ق يؾبضشح.

 ثٍ عبهم نخضش أ.

 يُهغٍخ

 919ق .رطجٍك

  ثٍ عبهم نخضش أ.

 

 َذواد ووسػ ركىٌٍُخ وأٌبو دساعٍخ انضالصـبء

 انخًٍـظ

 رشثص يٍذاًَ

 919ق يؾبضشح.

 عًبػٍم أ.ثٍ انغؼذي

 رشثص يٍذاًَ

 919ق .رطجٍك

 هًبػأ.

    

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب   
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  الثالثـاء

انشٌبضٍبد انًطجمخ ػهى 

 انظىاهش

 :91ق يؾبضشح. 

 ػًشٌخ أ.يًٍىٌ

انشٌبضٍبد انًطجمخ ػهى 

 انظىاهش

 :91ق . رطجٍك

 ػًشٌخ أ.يًٍىٌ

 نغخ فشَغٍخ

 :91ق رطجٍك. 

 لؾً خذٌغخأ.

رمىٌى انًؼطٍبد اإلؽصبئٍخ 

 انُبلصخ

 :91ق يؾبضشح. 

 انؼكشوف ػهًأ.

رمىٌى انًؼطٍبد اإلؽصبئٍخ 

 انُبلصخ

 :91ق رطجٍك. 

 انؼكشوف ػهًأ.

 األربعـاء

فً انؼهىو  رمٍُبد انجؾش

 انغكبٍَخ

:91ق  .يؾبضشح  

يطبطؾخ ػض انذٌٍأ.   

فً انؼهىو  رمٍُبد انجؾش

  انغكبٍَخ

:91ق  .رطجٍك  

 يطبطؾخ ػض انذٌٍأ. 

 رخطٍظ انغٍبعبد انغكبٍَخ

 :91ق يؾبضشح. 

 ؽغٍجخ أ.ػبٌؼ

 رخطٍظ انغٍبعبد انغكبٍَخ

 :91ق  رطجٍك.

ؽغٍجخ أ.ػبٌؼ   

 0انزىلؼبد انذًٌىغشافٍخ

 :91ق يؾبضشح. 

 ثغضح ػبدل أ.

 0انزىلؼبد انذًٌىغشافٍخ

 :91ق  رطجٍك.

 ثغضح ػبدل أ. 

 الخميـس

 انزؾهٍم انذًٌىغشافً انًؼًك

 :91ق يؾبضشح. 

 ػًشٌخ أ.يًٍىٌ

 انزؾهٍم انذًٌىغشافً انًؼًك

 :91ق  رطجٍك..

 ػًشٌخ أ.يًٍىٌ 

 

 انؼشثًعغشافٍخ عكبٌ انًغشة 

 وانغضائش

 :91ق  .يؾبضشح

 .خبنذي ػجذ انكبيم.أ 

 0انشٌبضً  اإلؽصبء

 :91ق  يؾبضشح .

 خبنذي ػجذ انكبيمأ. 

 0انشٌبضً  اإلؽصبء

 :91ق رطجٍك . 

 .خبنذي ػجذ انكبيمأ

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب    
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  انغجذ

االؽصبء انزطجٍمً نهؼهىو 

 االعزًبػٍخ

  10:يؾبضشح ق

 أ ٌبيٍ ثهًشداعً

االؽصبء انزطجٍمً نهؼهىو 

 االعزًبػٍخ

 10:رطجٍك ق

 اؽًبٌ آعٍب .أ 

دساعبد ؽىل عىعٍىنىعٍب 

 انؼًم فً انغضائش

 10:رطجٍك ق

 ػىاط طهٍشح أ. 

 نغخ أعُجٍخ

 10:ق 

 أ. ػىاس دالل

 

 األؽذ

انؾشان انًهًُ واالعزًبػً 

 فً انغضائش

 10:ق رطجٍك

 ا. ؽشوػ ساثؼ

 عىق انؼًم فً انغضائش

 10:يؾبضشح ق

 أ. ثشاهًً صجبػ

 انغضائشعىق انؼًم فً 

 10:ق رطجٍك

 ثشاهًً صجبػأ. 

 يُهغٍخ رؾشٌش يزكشح

 10:ق رطجٍك

 أ. صغٍُخ

 انًمبوالرٍخ

 10:ق يؾبضشح

 أ.انؼبثذ نٍُذح

رؾشٌؼبد لبَىٌ انؼًم فً 

 انغضائش

 10:يؾبضشح ق

 أ. أػشاة ؽكٍى

 االصٍُـٍ

دساعبد ؽىل عىعٍىنىعٍب 

 انؼًم فً انغضائش

 10:يؾبضشح ق

 أ. لبسػ عًبػ

واالعزًبػً فً  انؾشان انًهًُ

 انغضائش

 10:ق يؾبضشح

 ا. ؽشوػ ساثؼ

انزؾهٍم انغىعٍىنىعً 

 نهًؤعغخ انغضائشٌخ

 10:ق رطجٍك.

 فؤاد أ.ػجذ انًىيٍ

انزؾهٍم انغىعٍىنىعً 

 نهًؤعغخ انغضائشٌخ

 10:ق .يؾبضشح

 نغىٌم عًٍشحأ.

 يُهغٍخ رؾشٌش يزكشح

 10:ق يؾبضشح

 أ.خؾًىٌ دمحم

 

 

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب
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  انغجذ

انزطجٍمً نهؼهىو  االؽصبء

 االعزًبػٍخ

 10:يؾبضشح ق

 أ ٌبيٍ ثهًشداعً

دساعبد ؽىل عىعٍىنىعٍب 

 انؼًم فً انغضائش

 18:رطجٍك ق

 أ. ػىاط طهٍشح

االؽصبء انزطجٍمً نهؼهىو 

 االعزًبػٍخ

 18:رطجٍك ق

 اؽًبٌ آعٍب .أ 

 نغخ أعُجٍخ

 10:ق

 أ. ػىاس دالل

 

 األؽذ

 عىق انؼًم فً انغضائش

 18:رطجٍك ق

 ثشاهًً صجبػأ. 

 عىق انؼًم فً انغضائش

 10:يؾبضشح ق

 أ. ثشاهًً صجبػ

 يُهغٍخ رؾشٌش يزكشح

 18:رطجٍك ق

 أ. صغٍُخ

انزؾهٍم انغىعٍىنىعً 

 نهًؤعغخ انغضائشٌخ

 18:رطجٍك. ق

 فؤاد أ.ػجذ انًىيٍ

 انًمبوالرٍخ

 10:ق يؾبضشح

 أ.انؼبثذ نٍُذح

رؾشٌؼبد لبَىٌ انؼًم فً 

 انغضائش

 10:يؾبضشح ق

 أػشاة ؽكٍىأ. 

 االصٍُـٍ

دساعبد ؽىل عىعٍىنىعٍب 

 انؼًم فً انغضائش

 10:يؾبضشح ق

 أ. لبسػ عًبػ

انؾشان انًهًُ واالعزًبػً فً 

 انغضائش

 10:يؾبضشح ق

 ا. ؽشوػ ساثؼ

انؾشان انًهًُ واالعزًبػً 

 فً انغضائش

 18:رطجٍك ق

 ا. ؽشوػ ساثؼ

انزؾهٍم انغىعٍىنىعً 

 نهًؤعغخ انغضائشٌخ

 10:. قيؾبضشح

 نغىٌم عًٍشحأ.

 يُهغٍخ رؾشٌش يزكشح

 10:يؾبضشح ق

 أ.خؾًىٌ دمحم

 

 انُذواد وانىسػ انزكىٌٍُخ واألٌبو انذساعٍخ انضالصـبء

 

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب
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 انضالصـبء

 طشق ورمٍُبد انغجش

 ;91. ق يؾبضشح

 ثؼٍظ فبرؼأ.

 طشق ورمٍُبد انغجش

 ;91ق . رطجٍك

 ثؼٍظ فبرؼأ.

 ػهى االعزًبع انؾضشي

 ;91ق يؾبضشح. 

 طجؾىػ َغًٍخأ.

 

انزذسٌت انًٍذاًَ ػهى انجؾش 

 انذًٌىغشافً

 ;91ق يؾبضشح. 

 أ. دوثخ عؼبد

انزذسٌت انًٍذاًَ ػهى انجؾش 

 انذًٌىغشافً

 ;91ق . رطجٍك

 أ. دوثخ عؼبد

 األسثؼـبء

فً انجشايظ انؾبعىثٍخ 

 انذًٌىغشافٍب

 ;91ق يؾبضشح. 

 أ.ثؼٍظ فبرؼ

فً انجشايظ انؾبعىثٍخ 

 انذًٌىغشافٍب

 ;91ق رطجٍك. 

 أ.ثؼٍظ فبرؼ

 انغكبٌ وانصؾخ

 ;91ق يؾبضشح. 

 أ. ؽٍجخ َصش انذٌٍ

 

انزؾىالد انذًٌىغشافٍخ فً 

 انغضائش

 ;91ق . يؾبضشح

 ؽفبظ انطبهشأ.

انزؾىالد انذًٌىغشافٍخ فً 

 انغضائش

 ;91ق . رطجٍك

 ؽفبظ انطبهشأ.

 انخًٍـظ

 انغكبٌ وانزًٍُخ

 ;91ق يؾبضشح. 

 يطبطؾخ ػض انذٌٍأ.

 انغكبٌ وانزًٍُخ

 ;91ق . رطجٍك

 يطبطؾخ ػض انذٌٍأ.

 انًمبوالرٍخ

 ;91ق يؾبضشح.  

 دسٌذ فطًٍخأ.

 

 رخطٍظ ورمٍٍى ثشايظ انزًٍُخ

 ;91ق . يؾبضشح

 ثىرساع اؽًذأ.

 رخطٍظ ورمٍٍى ثشايظ انزًٍُخ

 ;91ق . رطجٍك

 ثىرساع اؽًذأ.

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب              
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 انغجذ

 ثشيغٍبد رؾهٍم انجٍبَبد

 >91يؾبضشح ق

 ا نىَبَغخ سيضبٌ

 ثشيغٍبد رؾهٍم انجٍبَبد

 >91رطجٍك ق

 ا نىَبَغخ سيضبٌ

 انغشائى انًغزؾذصخ

 >91يؾبضشح ق

 أ. ثهؼٍذ انهبو

 انغشائى انًغزؾذصخ

 >91رطجٍك ق

 أ ثهؼٍذ انهبو

  

 األحـد

 أَضشوثىنىعٍب انغُبئٍخ

 >91يؾبضشح ق

 أ.كًبل ثىلشح

 أَضشوثىنىعٍب انغُبئٍخ

 >91رطجٍك ق

 أ.كًبل ثىلشح

 نغخ أعُجٍخ 

 >91ق

 أ. ػىاس دالل

انًؤعغبد االصالؽٍخ 

 وانؼمبثٍخ

 >91يؾبضشح ق

 أ.لبدسح ثؾٍش

انًؤعغبد االصالؽٍخ 

 وانؼمبثٍخ

 >91رطجٍك ق

 أ.لبدسح ثؾٍش

 

  االثنيـن

 انخذيخ االعزًبػٍخ

 >91يؾبضشح ق

 أ. ػشػبس أَظ

 انًمبوالرٍخ

 >91ق يؾبضشح

 أ. ثشاهًً صجبػ

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجؾش

 >91يؾبضشح ق

 أ. ثٍجًٍىٌ كهضىو

 يهزمى انزذسٌت ػهى انجؾش

 >91رطجٍك ق

 أ. ثٍجًٍىٌ كهضىو

 

  الثالثاء

 عُىػ وسػبٌخ األؽذاس

 >91يؾبضشح ق

 يكغؼ نىٌضحأ. 

 عُىػ وسػبٌخ األؽذاس

 >91رطجٍك ق

 أ. يكغؼ نىٌضح

   

 نهجٍذاغىعٍبَبئت سئٍظ انمغى 
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 انغجذ

 انزخطٍظ انؾضشي

 10;ق  يؾبضشح.

 أ. ثٍ انغؼذي عًبػٍم

 انزخطٍظ انؾضشي

 10;ق  رطجٍك.

 أ. ثٍ انغؼذي عًبػٍم

 اػالو آنً

 10;ق  يؾبضشح

 ثهمبعى عُذط أ.

 نغخ فشَغٍخ

 10;ق  رطجٍك.

 خذٌغخ أ.لؾً

  

 األؽذ

رذسٌت ػهى رؾشٌش انزمبسٌش 

 وانىصبئك

 10;ق  يؾبضشح

 أ. ثهمبعى ثىلشح

 انًؼبصشحانُظشاد 

 10;ق  .يؾبضشح

 َغًٍخ أ.نغشٌجً

 انُظشاد انًؼبصشح

 10;ق  .رطجٍك

 َغًٍخ أ.نغشٌجً

 انًمىالرٍخ

 10;ق  .يؾبضشح 

 سؽٍذ ثىكشؽخأ.

 يُبهظ انذساعبد انؾضشٌخ

 10;ق  يؾبضشح

 هًبػأ.

 

 االصٍُـٍ

انذًٌىغشافٍب فً انذساعبد 

 انؾضشٌخ

 10;ق  يؾبضشح.

 أ. أؽًذ ثىرساع

فً  انذًٌىغشافٍب

 انذساعبد انؾضشٌخ

 10;ق  رطجٍك.

 أ. ثؼٍظ فبرؼ

 اَزشثىنىعٍب ؽضشٌخ

 10;ق  .يؾبضشح 

 صبؽجً وهٍجخأ.

 اَزشثىنىعٍب ؽضشٌخ

 .10;. ق رطجٍك

  صبؽجً وهٍجخأ.

 االرصبل

 10;يؾبضشح ق 

 أ.طجؾىػ َغًٍخ

 

 َبئت سئٍظ انمغى نهجٍذاغىعٍب   

 

 

 

 

 


