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    تىذزػح َظًُح 8/ لا 2ف يغزب اطاليٍ  األحـــس

 يظزحٍ 9/ لا 3يغزب لسَى ف

 تٍ رحًىٌ َط 7/ لا 1حسَس ف ذارَد انعشائز

 حزتىع 11/ لا 5ذا انعشائز شا3 ف

 ػماتٍ ذًُظح 12/ لا 6يُهعُح ف

     ػشوسٌ نطُفح 10/لا 4نغح ف 

 تىذزػح  9/ لا3ف  يغزب اطاليٍ

 يظزحٍ  7/ لا 1يغزب لسَى ف

 رحًى 8/ لا 2حسَس ف ذارَد انعشائز

 حزتىع 12/ لا 6ذا3 انعشائز شما3 ف

 ػماتٍ ذًُظح  10/ لا 4يُهعُح ف

 ػشوسٌ نطُفح  11/لا 5نغح ف 

 رعةبوت   7/ لا 1ف  يغزب اطاليٍ

        يظزحٍ  8/ لا 2يغزب لسَى ف

 رحمو  9/ لا 3ف ذارَد انعشائز غ

   حزتىع 10/ لا 4ذا3 انعشائز شما3 ف

 ػماتٍ ذًُظح  11/ لا 5يُهعُح ف

     ػشوسٌ  12/لا 6ح ف ــــنغ

 يصازر ذارَد انعشائز

 تؼُطُغ

 يحاضزج

       3  1يسرض 
 

  تؼزَحظغزافُا  

 مغشيش

        1مدرج 

انًغزب  جوحضارذارَد  

 2 انمسَى

 يظزحٍ ظًال

     1مدرج 

  

 تٍ ذؼى  7/ لا 4ف  يغزب اطاليٍ االشٍُُ

      هؼاو صحزاوٌ   8/ لا 5يغزب لسَى ف

 حُفز يزَى  9/ لا 6فحسَس ذارَد انعشائز 

  بن دراجي سمير 10/ لا 1ذا3 انعشائز شما3 ف

 هثال ػثس انؼانٍ   11/ لا 2يُهعُح ف

          غثاع ػؼالل   12 / لا3نغــــح ف  

 تٍ ذؼى   8/ لا 5ف  يؼزب اطاليٍ

        صحزاوٌ  9/ لا 6يغزب لسَى ف

 حُفز  7/ لا 4ف ذارَد انعشائز غ

 تٍ زراظٍ 11/ لا 2ذا3 انعشائز شما3 ف

            هثال  12/ لا 3يُهعُح ف

                        غثاع ػؼالل    10/لا 1نغح ف 

 تٍ ذؼى  9/ لا 6ف  يغزب اطاليٍ

        صحزاو   7/ لا 4يغزب لسَى ف

 حُفز 8/ لا 5ف غ ذارَد انعشائز

 تٍ زراظٍ  12ذا3 انعشائز شما3 ف/ لا 

          هثال  10/ لا 1يُهعُح ف

                         غثاع ػؼالل 11/لا 2نغح ف 

    

 

  

              2يُهعُح وذمُُح انثحس انرارَرٍ   انصالشاء

 بلحاج ناصر

                1مدرج 

 

ذارَد وحضارج انًغزب 

            االطاليٍ

 تؼزي

     1مدرج 

  
 

 ظؼُم 7/ لا 7ف   يغزب اطاليٍ

   راهى   8/ لا 8يغزب لسَى ف 

 طُىطٍ  9/ لا9فحسَس  ذارَد انعشائز

 تشانح آطُا 10/ لا10ذا3 انعشائز شما3 

   يؼُاٌ فىسٌ  11/ لا 11يُهعُح ف 

    زيور مرزاقة  12/ لا 12نغـــح ف 

 ظؼُم  8/ لا 8ف   يغزب اطاليٍ

        راهى  9/ لا 9يغزب لسَى ف 

 طُىطٍ  7/ لا 7ف  غ ذارَد انعشائز

  تشانح 11/ لا 11ذانعشائز شما ف 

       يؼُاٌ   12/ لا 12يُهعُح ف 

               سَىر يزسالح 10/لا 10نغح ف 

 ظؼُم  9لا / 9ف   يغزب اطاليٍ

      راهى    7/ لا 7يغزب لسَى ف 

 طُىطٍ  8/ لا 8ف  غ ذارَد انعشائز

 تشانح  12/ لا12ذا3 انعشائز شما ف

      يؼُاٌ    10/ لا 10يُهعُح ف 

               سَىر يزسالح 11/لا 11نغح ف 

 يالثم انرارَد انؼاو األرتؼاء

 ػهُاخ ظُسج

                 1يسرض 

عشائز انصمافٍ ذارَد ان

 2انحسَس وانًؼاصز 

 حًايُس
  1مدرج 

 

  

 

 تٍ يسور ػمثح 7/ لا 10ف   يغزب اطاليٍ

تىلفح   8/ لا 11يغزب لسَى ف 

  َىرانظازاخ

 انثار صثاغ 9/ لا 12ف غ ذارَد انعشائز

 طًُز تٍ زراظٍ 10/ لا 7ذا3 انعشائز شما3 ف 

  حظاٌ تٍ طثاع 11/ لا 8يُهعُح ف 

 ظثاَهٍ 12/ لا  9نغــــح ف 

   تٍ يسو 8/ لا 11ف  يغزب اطاليٍ

      تىلفح  9/ لا 12يغزب لسَى ف 

 انثار  7/ لا 10ف  غ ذارَد انعشائز

تٍ زراظٍ   11/ لا  8ذانعشائز شما3 ف 

 طًُز

         حظاٌ  12/ لا 9يُهعُح ف 

 جبايلي  10/لا 7نغح ف 

 نثارا   8/ لا10ف غ ذارَد انعشائز

 تٍ زراظٍ  12لا  /9ذا انعشائز شما ف 

 تىلفح  7/ لا 10يغزب لسَى ف 

   جبايلي  11/لا 8نغح ف 

          حظاٌ   13/ لا 7يُهعُح ف 

تٍ   13/ لا 12ف   يغزب اطاليٍ

   يسور ػمثح

 انًؼاصز انؼزتٍ  انؼانى  انرًُض

 تهفززٌ

           1مدرج 

-16) ذارَد انعشائز انحسَس 

 و(   19

 بوجمعة أكرم

 

  1مدرج 
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 انًؼزق اإلطاليٍ  األحـــس

 و( 15-8)ق 

 طثٍ طًُز

 1يسرض  

 

 ػهى انرزائظ

 يغؼُغ

 1و

 

 ظغزافُا ذارَرُح  

 يغؼُغ

     1يسرض

 

 طانى  7/ لا 1ف  يالثم انرارَد

      طثٍ  8/ لا 2ف يؼزق إطاليٍ

     تىهُاف  9/ لا 3ف ذارَد انصىرج خ

تٍ زراظٍ  10/ لا 4ف  انسونح ع3 يغ3ع

 طًُز

 تؼزي 11/ لا 5ف اػساز يذكزج 

                 أتزكاٌ ذىفُك   12/لا 6نغح ف 

 طانى   8/ لا 2ف  يا لثم انرارَد

     طثٍ   9/ لا 3ف يؼزق إطاليٍ

    تىهُاف    7/ لا 1ف ذارَد ز  خ

تٍ   11/ لا 5ف  يغ3عنسونح ع3 ا

 زراظٍ

                تؼزي 12/ لا 6ف اػساز يذكزج

                   أتزكاٌ ذىفُك   10/لا 4نغح ف 

   طانى 9/ لا 3ف  يالثم انرارَد

    طثٍ  7/ لا 1ف يؼزق اطاليٍ

    تىهُاف  8/ لا 2ف ذارَد ز خ

تٍ  12/ لا 6ف  انسونح ع3 يغ3ع

 زراظٍ

            تؼزي 10لا / 4ف اػساز يذكزج

               أتزكاٌ ذىفُك   11/لا 5نغح ف 

 ذارَد انُظى انظُاطُح  االشٍُُ

 ذُرح

 7      1يسرض 

انسونح انؼصًاَُح وانًؼزق  

 (  1914-1516) 2انؼزتٍ

 ػزفح فزَسج

        1يسرض 

 يالثم ذارَد انؼًال االفزَمٍ

 ػثاحٍ

 1مدرج 

 سوعه  7/ لا 4ف   يالثم انرارَد

 صحزاوٌ هؼاو   8/ لا 5ف يؼزق إطاليٍ

  تٍ لىَسر  9/ لا 6ف ذارَد انصىرج خ 

 هثح َعىز  11/ لا 2ف اػساز يذكزج 

      أحًاٌ حظاٌ   12/لا 3نغح ف 

  10/ لا 1ف انسونح ع3 يغ3ع

        زرتال طاليح

 هسوع  8/ لا 5ف   يالثم انرارَد

 صحزاو10ٌ/ لا 6ف يؼزق اطاليٍ

     تٍ لىَسر/ لا 4ف خ ىرجصانذارَد 

7    

  َعىز  12/ لا 3ف اػساز يذكزج 

      أحًاٌ حظاٌ   10/لا 1نغح ف 

   11/ لا 2فانسونح ع3 يغ3ع خ  

         زرتال طاليح

 هسوع  9/ لا 6ف   يا لثم انرارَد

 صحزاوٌ   7/ لا 4ف يؼزق اطاليٍ

تٍ   8/ لا 5ف ذارَد انصىرج خ

    لىَسر

 َعىز 10ا / ل1ف اػساز يذكزج

   أحًاٌ حظاٌ     11/لا 2نغح ف 

  12/ لا 3ف انسونح ع3 يغ3ع

        زرتال طاليح

 ػهُاخ ظُسج 7/ لا 7ف   يا لثم انرارَد انصالشاء

 وزَؼح فاَشج 8/ ق8ف يؼزق إطاليٍ

 ذُرح  9/ لا 9ف ذارَد انصىرج خ

 ػزفح10/ لا 10فخ انسونح ع3 يغ3ع 

 جيسَاس  11/ لا 11ف اػساز يذكزج 

      ػشوسٌ نطُفح  12/لا 12نغح ف 

 ػهُاخ  8/ لا 8ف يالثم انرارَد

 وزَؼح فاَشج 9/ لا 9ف يؼزق اطاليٍ

 ذُرح  7/ لا 7ف ذارَد انصىرج خ 

 ػزفح  11/ لا 11ف انسونح ع3 يغ3ع

 يسَاسج 12/ لا 12ف اػساز يذكزج

 ػشوسٌ    10/لا 10نغح ف 

 ػهُاخ   9/ لا 9ف  يالثم انرارَد

 وزَؼح  7/ لا 7ف يٍيؼزق اطال

 ذُرح 8/ لا 8ف ذارَد ز خ 

 ػزفح 12/ لا 12ف انسونح ع3 يغ3ع

 يسَاسج 10/ لا 10ف اػساز يذكزج

   ػشوسٌ   11/لا 11نغح ف 

  انرحزَزَح الثورةذارَد 

 زياني فاتح

 1مدرج 

 

 انًرسراخ وانًعرًغ

 تىيؼزافٍ فاَشج

 1يسرض 

 

 

 ة بوساح  7/ لا 10ف يا لثم انرارَد األرتؼاء

هزتاظٍ  8/ لا 11ف يؼزق إطاليٍ

      دمحم

 شقرة دمحم  9/ لا 12ف خ  ىرجصانذارَد 

 تهؼزتٍ ػًز 10/ لا 7ف انسونح ع3 يغ3ع

 أكزوتىظًؼح  11/ لا 8ف اػساز يذكزج

    ذسَى هللا يزواٍَ  12/لا 9ح ف ــــــــنغ

 تىطاحح  8/ لا 11ف  يالثم انرارَد

    هزتاظٍ  9/ لا 12ف يؼزق اطاليٍ

ػمزج   7/ لا 10ف خ ىرجصانذارَد 

 دمحم

  تهؼزتٍ  11/ لا 8ف انسونح ع3 يغ3ع

 تىظًؼح  12/ لا 9ف اػساز يذكزج

  يزواٍَ    10/لا 7نغح ف 

 تىطاحح   9/ لا 12ف  يالثم انرارَد

     هزتاظٍ 7/ لا 10ف يؼزق اطاليٍ

ػمزج   8/ لا 11ف خ ىرجصانذارَد 

  دمحم

 زتٍتهؼ12/ لا 9ف يغ3ع3عانسونح

 تىظًؼح   10/ لا 7ف اػساز يذكزج

      يزواٍَ    11/لا 8نغح ف 

 

  

  

 

       انرًُض
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   األحـــس

 

 ػهى انًراحف   

 تٍ تزكاٌ

 19يحاضزج                لا 

 

   فٍ ػهى اِشار انصُاَح وانرزيُى

2 

 طزطاق

     19لا       أع3يىظهح      

 

انصُاَح وانرزيُى فٍ ػهى 

 2 اِشار

 طزطاق

     19لا          يحاضزج      

 

 َصىؽ ويصازر

 تؼُطُغ

 

     19لا       أع3يىظهح      

 

 

 ذارَد وأشار انًغزب اإلطاليٍ  االشٍُُ

2   

 طانى

 19لا               أػًال يىظهح

   2يررصصح  أظُثُح نغح

 ػىنًٍ

   19لا   أع3يىظهح 

 

 ذارَد وأشار تالز انًغزب     

 2 انمسَى

 ػؼالل تهماطى

      19لا                 يحاضزج

 

 ذارَد وأشار تالز انًغزب 

 2  انمسَى

 ػؼالل تهماطى

     19لا   أع3يىظهح    

 

 

  

 

 

ذارَد وأشار انًغزب   انصالشاء

     2اإلطاليٍ

 هسوع

   19لا              يحاضزج

 

 2يصطهحاخ أشزَح 

 هسوع

     19لا         أع3يىظهح     

  

وانرؼزَؼُح فٍ  األطز انماَىَُح 

 2 ػهى اِشار

 هسوع

   19يحاضزج            لا 

   

 

 

 

      

 2 انؼاو  -يا لثم انرارَد األرتؼاء

 ػثاحٍ

 

     19أػًال يىظهح      لا 

 

 2انؼاو  -َديا لثم انرار

 ػثاحٍ

   19لا            يحاضزج    

 

 2يُهعُح انثحس األشزٌ

 ػؼالل تهماطى

     19لا         أع3يىظهح    

 

 2عُح انثحس األشزٌيُه

 ػؼالل تهماطى

    19لا                 يحاضزج

 

  

  انرًُض
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 ذمزَز انررزض األحـــس

 طانى

 20لا     أع3يىظهح     

 

 ذكىٍَ يُساٍَ   

 طانى 

 20لا          أع3يىظهح  

 

 اإلطاليُحانؼًزاٌ وانؼًارج 

2 

 انطُة كزَى

 20لا            يحاضزج

   

 ػهى اِشار انىلائٍ  االشٍُُ

 تاػٍ سٍَ انسٍَ

 20لا              يحاضزج

 خأذطار انًرسرا

 ػصًاٍَ

 20ق             يحاضزج

 

 انًرسراخأذطار 
 ػصًاٍَ

       20لا  أع3يىظهح  

 

 حهماخ تحس

 تٍ تزكاٌ

 20لا   يحاضزج
 

 حهماخ تحس

 

 تٍ تزكاٌ

 20لا  أع3يىظهح

 

 

  انصالشاء

صُاَح وذزيُى انرّزاز 

 2 األشزٌ

 تاػٍ سٍَ انسٍَ

 20يىظهح         لا أع3
 

 ٌصُاَح وذزيُى انرّزاز األشز

2 

 تاػٍ سٍَ انسٍَ

 

 20لا              يحاضزج

 األشار وانًحُظ

 تىطاحح

   20لا              يحاضزج

انؼًزاٌ وانؼًارج 

 2 اإلطاليُح

 طزطاق انىرزٌ

 20لاأع3يىظهح         

   

ػًزاٌ وػًارج  انًغزب  األرتؼاء

 2انمسَى 

 ػؼالل تهماطى

 20ق   يحاضزج

 

ػًزاٌ وػًارج  انًغزب 

 2 انمسَى

 ػؼالل تهماطى

                           20لا أع3يىظهح        

 

 2 صُاػاخ يا لثم انرّارَد 

 ػثاحٍ

   20لا           يحاضزج

 

 صُاػاخ يا لثم انرّارَد

2 

 ػثاحٍ

 20لا       أع3يىظهح   

 

    

  انرًُض
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 -1-َصىؽ ويصازر أزتُح األحـــس

 ػىنًٍ

 17لا          يحاضزج

 

 -2-َصىؽ ويصازر أزتُح

 ػىنًٍ

 17أػًا ل و  لا 

 اذصالوطائظ  

 ػصًاٍَ

 17ق  اػًال يىظهح 

انؼًارج انزوياَُح فٍ 

 انًغزب انمسَى

 تٍ تزكاٌ

 17لا       يحاضزج 

 

  فٍ  انزوياَُحؼًارج نا

 انًغزب انمسَى

 تزكاٌ تٍ

 17أػًا ل و  لا 

 

 انًغزب انمسَى  فٍ  انفظُفظاء االشٍُُ

  تٍ تزكاٌ

 17لا        يحاضزج

انًغزب   فٍ  انفظُفظاء

 انمسَى

 تٍ تزكاٌ

 17أػًا ل و  لا 

 2 نغح اظُثُح

 ظثاَهٍ

 17أػًال و لا 

-يُهعُح انثحس انرارَرٍ

2 

 تؼُطُغ

 17لا              يحاضزج

 

 2-ٍيُهعُح انثحس انرارَر

 تؼُطُغ

 17أػًا ل و  لا 

 

 لثائم وػؼىب انًغزب انمسَى  انصالشاء

 

 راهى َىرانسٍَ

 17يحاضزج لا 

انؼًارج وانطمىص انعُائشَح 

  انًغزب انمسَى  فٍ

 َىرانسٍَ راهى

 17لا         يحاضزج 

 انؼًارج وانطمىص انعُائشَح

  انًغزب انمسَى  فٍ

 راهى َىرانسٍَ

 17أػًا ل و  لا 

  -2- ُحانالذُُ كراتاخان

 انطُة تىطاحح

 17لا           يحاضزج

 

  -2- ُحكراتاخ انالذُُان

 انطُة تىطاحح

 17أػًا ل و  لا 
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 انصالشاء

 

رواز انفكز انرارَرٍ انؼزتٍ 

 انًؼاصز

 تٍ سروال

 6يحاضزج ق

وانظُاطٍ فٍ أػالو انفكز االصالحٍ 

 انىطٍ انؼزتٍ

 تىلزَىج

 6قا      محاضرة

 

 انهغح األظُثُح 

 حاظٍ

 6لا                  2فىض

 انهغح األظُثُح 

 حاظٍ

 6لا                  3فىض

 انهغح األظُثُح

 حاظٍ

 6لا                1فىض  

انًصازر انغزتُح وذارَد انىطٍ 

 انؼزتٍ

 تهحاض َاصز

 6محاضرة ق 
 ازر انغزتُح وذارَد و عانًص

 تهحاض َاصز

 13قا   3أعمال م ف

انًصازر انغزتُح وذارَد و ع 

 تهحاض َاصز

 1قا   1أعمال م ف

انًصازر انغزتُح وذارَد و ع 

 تهحاض َاصز

 6قا   2أعمال م ف

 رواز انفكز انرارَرٍ انؼزتٍ انًؼاصز

 تٍ سروال

 6قا  2أعمال م ف

رواز انفكز انرارَرٍ انؼزتٍ 

 ًؼاصزان

 تٍ سروال

 13لا   3أػًال و ف

رواز انفكز انرارَرٍ انؼزتٍ 

 انًؼاصز

 تٍ سروال

 1لا   1أػًال و ف

 أيزَكا وانؼزق األوطظ األرتؼاء
 ابرير حمودي

 6محاضرة ق 

 أوروتا وانىحسج انؼزتُح

  نُرُى ػُظً

 6قا       محاضرة

 

 

 (1945  -1920يؼزق ػزتٍ ) 

 تىلزَىج

 6قا          محاضرة
 

 أوروتا وانىحسج انؼزتُح

 نُرُى ػُظً

 4قا   1أعمال م ف

 أوروتا وانىحسج انؼزتُح

 نُرُى ػُظً

 13قا   3أعمال م ف

 أوروتا وانىحسج انؼزتُح

 نُرُى ػُظً

 6قا   2أعمال م ف

أػالو انفكز االصالحٍ وانظُاطٍ 

 فٍ انىطٍ انؼزتٍ

 حًساٍَ

 6لا   2أػًال و ف

أػالو انفكز االصالحٍ 

 اطٍ وانظُ

 حًساٍَ

 4لا   1أػًال و ف

أػالو انفكز االصالحٍ 

 وانظُاطٍ 

 حًساٍَ

 13لا   3أػًال و ف

 (1945-1920يؼزق ػزتٍ)

 تىلزَىج

 13لا   3أػًال و ف

 (1945-1920يؼزق ػزتٍ)

 6لا   2أػًال و ف تىلزَىج

 (1945-1920يؼزق ػزتٍ)

 تىلزَىج

 4لا   1أػًال و ف

ٍ انىطٍ انًؼارَغ انىحسوَح ف رًُضان

 انؼزتٍ انًؼاصز

 هىارٌ

 6قا         محاضرة

انًؼارَغ انىحسوَح فٍ انىطٍ 

 انؼزتٍ انًؼاصز

 هىارٌ

 1قا  1أعمال م  ف 

انًؼارَغ انىحسوَح فٍ انىطٍ 

 انؼزتٍ انًؼاصز

 هىارٌ

 6لا  2أػًال و  ف 

انًؼارَغ انىحسوَح فٍ انىطٍ 

 انؼزتٍ انًؼاصز

 هىارٌ

 13قا   3أعمال م ف

 
 

 

 ظ االذصالوطائ

 يُفىخ صىرَح

 4قا   1أعمال م ف

 وطائظ االذصال

  يُفىخ صىرَح

 4قا  3أعمال م ف

 وطائظ االذصال

  يُفىخ صىرَح

 4قا   2أعمال م ف
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 انظثد

 

 

 

يىاشُك  ويؤذًزاخ انصىرج 

 انعشائزَح

 يُاصزَح َىطف

 6يحاضزج         لا 

 

انظُاطح االطرؼًارَح اذعاِ انصىرج 

 انرحزَزَح

 غُالٍَ

 6ق 1أػًال و ف

انظُاطح االطرؼًارَح اذعاِ انصىرج 

 انرحزَزَح

 غُالٍَ

 4ق 2أػًال و ف

 

 يىاشُك ويؤذًزاخ انصىرج

 يُاصزَح

 6لا      1أػًال و    ف

 

انظُاطح االطرؼًارَح اذعاِ 

 انصىرج انرحزَزَح

 غُالٍَ

 6محاضرة ق

 ويؤذًزاخ انصىرجيىاشُك 

 يُاصزَح

 4لا  2أػًال و    ف 

 يىاشُك ويؤذًزاخ انصىرج

 يُاصزَح

 1لا  3أػًال و    ف 

انظُاطح االطرؼًارَح اذعاِ 

 انصىرج انرحزَزَح

 غُالٍَ

 1ق 3أػًال و ف

 



 نغح أظُثُح

 حاظٍ

 1لا    3ذظ       ف

 نغح أظُثُح

 حاظٍ

 6لا    1ف     ذظ      

 نغح أظُثُح

 حاظٍ

 4لا   2ف     ظ      ذ

 االحس

 

 ذأطُض انحكىيح انًؤلرح وَؼاطها  

 لزَزٌ طهًُاٌ

 6يحاضزج    لا 

 

 وطائظ االذصال

 أظمى ػهٍ

 6 لا    1أػًال و ف

 

 وطائظ االذصال

 أظمى ػهٍ

 13 لا    2أػًال و ف

 وطائظ االذصال

 آظمى ػهٍ

 4 لا   3أػًال و ف

 فسرانُح ظثهح انرحزَز انىطٍُ

 

 6لا       يحاضزج   

 

 

 ذأطُض انحكىيح انًؤلرح

 إتزَز

 13لا  2أػًال و    ف

 

 ذأطُض انحكىيح انًؤلرح

 إتزَز

 4لا   3أػًال و  ف

 ذأطُض انحكىيح انًؤلرح

 إتزَز

 6لا   1أػًال و  ف

 انًذكزاخ –نًُهط انؼفىٌ 

 ذزَاٌ يظؼىز

 4ق 3أػًال و ف

 

 انًذكزاخ –انًُهط انؼفىٌ 

 ذزَاٌ يظؼىز

 6 ق1و فػًال 

 

 انًذكزاخ –انًُهط انؼفىٌ 

 ذزَاٌ يظؼىز

  13ق2ػًال و ف

 

 االشٍُُ

 

 انًذكزاخ – 2انًُهط انؼفىٌ

 ػزفح فزَسج

 6لا     يحاضزج  

 

 انًُهعُح انرارَرُح انًؼاصزج

 

 حًايُس

 

 6يحاضزج       لا 

 

 انصىرج فٍ االزب انؼؼثٍ

 ذُزٌ انزسلٍ

 يحاضزج

 6ق

 

 انًُهعُح انرارَرُح انًؼاصزج

 حًايُس

 6ق 2أػًال و ف

 انًُهعُح انرارَرُح انًؼاصزج

 حًايُس

 6ق 1أػًال و ف

 انًُهعُح انرارَرُح انًؼاصزج

 حًايُس

 6ق 3أػًال و ف

 فسرانُح ظثهح انرحزَز انىطٍُ

 ػمزج دمحم

 13ق 3أػًال و ف

 فسرانُح ظثهح انرحزَز انىطٍُ

 طمزج

 13ق 1أػًال و ف

 فسرانُح ظثهح انرحزَز انىطٍُ

 زجػم

 13ق 2أػًال و ف
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 ػهى انًرطىط انؼزتٍ

 رحًاٍَ

 2يحاضزج      يسرض

 

 ذمُُاخ انثحس انرارَرٍ

 تالح

 2يحاضزج      يسرض 

 يرطىط ػزتٍ

 رحًاٍَ

 2، لا 1أػًال و ف

 يرطىط ػزتٍ

 رحًاٍَ

 2، لا 2أػًال و ف

 يرطىط ػزتٍ

 رحًاٍَ

 2، لا 3ل و فأػًا

 

 ذمُُاخ انثحس انرارَرٍ

 الحت

 3، لا 2أػًال و ف

 ذمُُاخ انثحس انرارَرٍ

 تالح

 3، لا 3أػًال و ف

 ذمُُاخ انثحس انرارَرٍ

 تالح

 3، لا 1أػًال و ف



 االحد
 

ػاللاخ انغزب االطاليٍ 

 يغ انظىزاٌ انغزتٍ

 يُصىرَح

 2يسرض

 التاريخ السياسي لالندلس
 منصورية

 2مدرج

 انغزب االطاليٍ يعرًغ

 طىَم

 1، لا 2أػًال و ف

 يعرًغ انغزب االطاليٍ 

 طىَم

 14، لا 3أػًال و ف

 يعرًغ انغزب االطاليٍ

 طىَم

 15، لا 1أػًال و ف

 جمتمع الغرب االسالمي
 طويل
 2مدرج

  َصىؽ أظُثُح

  ػىنًٍ

 14، لا 3أػًال و ف

  َصىؽ أظُثُح

 ػىنًٍ

 15، لا 1أػًال و ف

  َصىؽ أظُثُح

 ػىنًٍ

 1، لا 2أػًال و ف

انرارَد انظُاطٍ 

 نالَسنض

 يُصىرَح

 15، لا 1أػًال و ف

 انرارَد انظُاطٍ نالَسنض

 يُصىرَح

 1، لا 2أػًال و ف

 انرارَد انظُاطٍ نالَسنض

 يُصىرَح

 14، لا 3أػًال و ف

 االثنين
 

 انُؼاط انحزفٍ وانرعارٌ

 طىَم انطاهز

 2يحاضزج يسرض

 انُؼاط انحزفٍ وانرعارٌ

 َاسجيس

 1 لا 2أػًال و ف

انُؼاط انحزفٍ 

 وانرعارٌ

 يسَاسج

 4 لا 3أػًال و ف

 انُؼاط انحزفٍ وانرعارٌ

 يسَاسج

 14 لا 1أػًال و ف

 ذارَد انُظى

 ػؼٍ

 2يحاضزج      يسرض

 

 

 ػاللاخ انغزب االطاليٍ

 تؼزي

 4، لا 3أػًال و ف

ػاللاخ انغزب 

 تؼزي االطاليٍ

 14، لا 1أػًال و ف

 الطاليٍػاللاخ انغزب ا

 تؼزي

 1، لا 2أػًال و ف

 وطائظ االذصال

 يُفىخ

 14 لا 1أػًال و ف

 يُفىخ وطائظ االذصال

 1 لا 2أػًال و ف

 وطائظ االذصال

 يُفىخ

 4 لا 3أػًال و ف
 


