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    تشوغ انهاو 8/ لا 2ف يغزب اطاليٍ  األؼـــك

 يظزؼٍ 0/ لا .يغزب لكَى ف

 لُزوق  2/ لا 0ؼكَس ف ذارَؿ انعشائز

 يُاقج يشوسٌ 00لا  /3ذا انعشائز شا3 ف

 ػُثاٌ طارج 02/ لا 6يُهعُح ف

     ؼاظٍ 01/لا 1نغح ف 

 تشوغ 0/ لا.ف  يغزب اطاليٍ

 يظزؼٍ  2/ لا 0يغزب لكَى ف

 لُزوق 8/ لا 2ؼكَس ف ذارَؿ انعشائز

 يشوس 02/ لا 6ذا3 انعشائز شما3 ف

 ػُثاٌ طارج  01/ لا 1يُهعُح ف

  ؼاظٍ   00/لا 3نغح ف 

 بزوح   2لا / 0ف  يغزب اطاليٍ

        يظزؼٍ  8/ لا 2يغزب لكَى ف

 قيرود  9/ لا .ف ذارَؿ انعشائز غ

   يشوس 01/ لا 1ذا3 انعشائز شما3 ف

 ػُثاٌ طارج  00/ لا 3يُهعُح ف

    ؼاظٍ   02/لا 6ح ف ــــنغ

 يصاقر ذارَؿ انعشائز

 تؼُطُغ

 يؽاضزج

       3  0يكرض 
 

انًغزب  جذارَؿ وؼضار

 2 انمكَى

 اليظزؼٍ ظً

     1مدرج 

  تؼزَحظغزافُا 

 

 بن قويدر

        1مدرج 

  

 تٍ ذؼى  2/ لا 1ف  يغزب اطاليٍ االشٍُُ

     ػىنًٍ      8/ لا 3يغزب لكَى ف

 هىارٌ  0/ لا 6فؼكَس ذارَؿ انعشائز 

  بن دراجي سمير 01/ لا 0ذا3 انعشائز شما3 ف

 هثال ػثك انؼانٍ   00/ لا 2يُهعُح ف

          سَىر يزسالح   02 / لا.نغــــح ف  

 تٍ ذؼى   8/ لا 3ف  يؼزب اطاليٍ

       ػىنًٍ    0/ لا 6يغزب لكَى ف

 هىارٌ  2/ لا 1ف ذارَؿ انعشائز غ

 تٍ قراظٍ 00/ لا 2ذا3 انعشائز شما3 ف

            هثال  02/ لا .يُهعُح ف

                        سَىر يزسالح    01/لا 0نغح ف 

 تٍ ذؼى  0/ لا 6ف  ٍيغزب اطالي

        ػىنًٍ   2/ لا 1يغزب لكَى ف

 هىارٌ 8/ لا 3ف غ ذارَؿ انعشائز

 تٍ قراظٍ  02ذا3 انعشائز شما3 ف/ لا 

          هثال  01/ لا 0يُهعُح ف

                         سَىر يزسالح 00/لا 2نغح ف 

 يالثم انرارَؿ انؼاو

 ػىنًٍ

 

                 0يكرض 

 انًؼاصز انؼزتٍ  ؼانى ان 

 تهفزقٌ

           1مدرج 

 

              2يُهعُح وذمُُح انثؽس انرارَفٍ   انصالشاء

 بلحاج ناصر

                1مدرج 

 

-06) ذارَؿ انعشائز انؽكَس 

 و(   00

 بن زروال

 

  1مدرج 

 

ذارَؿ وؼضارج انًغزب  

            االطاليٍ

 تؼزي

     1مدرج 

 ظؼُم 2/ لا 2ف   ٍيغزب اطالي

   راهى   8/ لا 8يغزب لكَى ف 

 ؼًكاٍَ 0/ لا0فؼكَس  ذارَؿ انعشائز

 يطًز 01/ لا01ذا3 انعشائز شما3 

   يؼُاٌ فىسٌ  00/ لا 00يُهعُح ف 

    زيور مرزاقة  02/ لا 02نغـــح ف 

 ظؼُم  8/ لا 8ف   يغزب اطاليٍ

        راهى  0/ لا 0يغزب لكَى ف 

  ؼًكاٍَ  2/ لا 2ف  غ ذارَؿ انعشائز

  يطًز 00/ لا 00ذانعشائز شما ف 

       يؼُاٌ   02/ لا 02يُهعُح ف 

               سَىر يزسالح 01/لا 01نغح ف 

 ظؼُم  0/ لا 0ف   يغزب اطاليٍ

      راهى    2/ لا 2يغزب لكَى ف 

 ؼًكاٍَ  8/ لا 8ف  غ ذارَؿ انعشائز

 يطًز  02/ لا02ذا3 انعشائز شما ف

      يؼُاٌ    01/ لا 01هعُح ف يُ

               سَىر يزسالح 00/لا 00نغح ف 

 يكَاسج 2/ لا 01ف   يغزب اطاليٍ     األرتؼاء

 ػىػاع   8/ لا 00يغزب لكَى ف 

 انثار صثاغ 0/ لا 02ف غ ذارَؿ انعشائز

 هكي يغزاوٌ 01/ لا 2ذا3 انعشائز شما3 ف 

  ؼظاٌ تٍ طثاع 00/ لا 8يُهعُح ف 

 ظثاَهٍ 02/ لا  0ــــح ف نغ

   يكَاسج  8/ لا 00ف   يغزب اطاليٍ

     ػىػاع   0/ لا 02يغزب لكَى ف 

 انثار  2/ لا 01ف  غ ذارَؿ انعشائز

 هكي  00/ لا  8ذانعشائز شما3 ف 

 يغزاوٌ

         ؼظاٌ  02/ لا 0يُهعُح ف 

 جبايلي  01/لا 2نغح ف 

   يكَاسج  0/ لا 02ف   يغزب اطاليٍ

 نثارا   8/ لا01ف غ ؿ انعشائزذارَ

 يغزاوٌ  02/ لا 0ذا انعشائز شما ف 

  ىػاعػ 2/ لا 01يغزب لكَى ف 

   جبايلي  00/لا 8نغح ف 

          ؼظاٌ   .0/ لا 2يُهعُح ف 

 

ذارَؿ انعشائز انصمافٍ   انفًُض

 2انؽكَس وانًؼاصز 

 ؼًايُك
  1مدرج 
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 ػهى انفزائظ األؼـــك

 تٍ لىَكر

 0و

 

  ذارَؿ انصىرج انرؽزَزَح

 غيالني

 1مدرج 

 

 انًؼزق اإلطاليٍ 

 و( 03-8)ق 

 

 طثٍ طًُز

       0يكرض  

 

 طؽُىٌ طًُؽح  2/ لا 0ف  يالثم انرارَؿ

      طثٍ  8/ لا 2ف يؼزق إطاليٍ

     تىهُاف  0لا  /.ف ذارَؿ انصىرج خ

 تٍ َىر ػثهح 01/ لا 1ف  انكونح ع3 يغ3ع

          هثح َعىق 00/ لا 3ف اػكاق يذكزج 

                ؼكاق إًَاٌ   02/لا 6نغح ف 

 طؽُىٌ   8/ لا 2ف  يا لثم انرارَؿ

     طثٍ   0/ لا .ف يؼزق إطاليٍ

    تىهُاف    2/ لا 0ف ذارَؿ ز  خ

 تٍ َىر  00لا / 3ف  نكونح ع3 يغ3عا

               هثح َعىق 02/ لا 6ف اػكاق يذكزج

                  ؼكاق   01/لا 1نغح ف 

 طؽُىٌ   0/ لا .ف  يالثم انرارَؿ

    طثٍ  2/ لا 0ف يؼزق اطاليٍ

    تىهُاف  8/ لا 2ف ذارَؿ ز خ

 تٍ َىر 02/ لا 6ف  انكونح ع3 يغ3ع

            هثح َعىق 01/ لا 1ف اػكاق يذكزج

               ؼكاق   00/لا 3نغح ف 

انكونح انؼصًاَُح وانًؼزق   االشٍُُ

 (  0001-0306) 2انؼزتٍ

 ػزفح فزَكج

        0يكرض 

 انًفكراخ وانًعرًغ

 يُصىرَح

 0يكرض 

  

 تٍ تزكاٌ  2/ لا 1ف   يالثم انرارَؿ

 صؽزاوٌ هؼاو   8/ لا 3ف يؼزق إطاليٍ

 ىارٌه  0/ لا 6ف ذارَؿ انصىرج خ 

            سَاٍَ فاذػ  00/ لا 2ف اػكاق يذكزج 

                ؼكاق إًَاٌ   02/لا .نغح ف 

 تٍ تزكاٌ  8/ لا 3ف   يالثم انرارَؿ

 صؽزاو01ٌ/ لا 6ف يؼزق اطاليٍ

 هىارٌ    2/ لا 1ف ذارَؿ ز خ

     سَاٍَ فاذػ   02/ لا .ف اػكاق يذكزج 

                  ؼكاق   01/لا 0نغح ف 

 تٍ تزكاٌ  0/ لا 6ف   يا لثم انرارَؿ

 صؽزاوٌ   2/ لا 1ف يؼزق اطاليٍ

 هىارٌ  8/ لا 3ف ذارَؿ انصىرج خ

 سَاٍَ فاذػ 01/ لا 0ف اػكاق يذكزج

             ؼكاق     00/لا 2نغح ف 

 ـهُم يىطً 2/ لا 2ف   يا لثم انرارَؿ انصالشاء

     تؼشَش  وؼُك 8/ لا 8ف يؼزق إطاليٍ

  ذُرح  0/ لا 0ف رَؿ انصىرج خذا

 ػزفح01/ لا 01فخ انكونح ع3 يغ3ع 

 تىظًؼح أكزو   00/ لا 00ف اػكاق يذكزج 

     تىذاَكج فاذػ  02/لا 02نغح ف 

  01/ لا 0ف انكونح ع3 يغ3ع

        َاصزٌ ريُظاء

   ـهُم  8/ لا 8ف يالثم انرارَؿ

 تؼشَش 0/ لا 0ف يؼزق اطاليٍ

      ذُرح  2لا / 2ف ذارَؿ انصىرج خ 

 ػزفح  00/ لا 00ف انكونح ع3 يغ3ع

   تىظًؼح 02/ لا 02ف اػكاق يذكزج

  تىذاَكج    01/لا 01نغح ف 

   00/ لا 2فانكونح ع3 يغ3ع خ  

       َاصزٌ ريُظاء

   ـهُم   0/ لا 0ف  يالثم انرارَؿ

 تؼشَش  2/ لا 2ف يؼزق اطاليٍ

    ذُرح 8/ لا 8ف ذارَؿ ز خ 

 ػزفح 02/ لا 02ف غ3عانكونح ع3 ي

 تىظًؼح 01/ لا 01ف اػكاق يذكزج

          تىذاَكج   00/لا 00نغح ف 

  02/ لا .ف انكونح ع3 يغ3ع 

 َاصزٌ ريُظاء

 ذارَؿ انُظى انظُاطُح

 ذُرح

 

       0يكرض 

 ظغزافُا ذارَفُح

 

 طىَم انطاهز

 0يكرض

 

 بوساحة   2/ لا 01ف يا لثم انرارَؿ األرتؼاء

 يظزؼٍ 8/ لا 00ف يؼزق إطاليٍ

 حمداني  0/ لا 02ف خ  ىرجصانذارَؿ 

 ػمزج 01/ لا 2ف انكونح ع3 يغ3ع

 أكزوتىظًؼح  00/ لا 8ف اػكاق يذكزج

    ـكَى هللا يزواٍَ  02/لا 0ح ف ــــــــنغ

 تىطاؼح  8/ لا 00ف  يالثم انرارَؿ

   يظزؼٍ  0/ لا 02ف يؼزق اطاليٍ

  ؼًكاٍَ  2/ لا 01ف خ ىرجصانذارَؿ 

  ػمزج 00/ لا 8ف نكونح ع3 يغ3عا

 تىظًؼح  02/ لا 0ف اػكاق يذكزج

  يزواٍَ    01/لا 2نغح ف 

 تىطاؼح   0/ لا 02ف  يالثم انرارَؿ

     يظزؼٍ 2/ لا 01ف يؼزق اطاليٍ

  ؼًكاٍَ  8/ لا 00ف خ ىرجصانذارَؿ 

   ػمزج02/ لا 0ف يغ3ع3عانكونح

 تىظًؼح   01/ لا 2ف اػكاق يذكزج

      يزواٍَ    00/لا 8نغح ف 

يالثم ذارَؿ انؼًال  

 االفزَمٍ

 ػثاؼٍ

 1مدرج 

  

 

       انفًُض
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   األؼـــك

 

ذارَؿ وأشار انًغزب 

     2اإلطاليٍ

 هكوع

   00لا              يؽاضزج

   2يرفصصح  أظُثُح نغح   

 ػىنًٍ

   00لا   أع3يىظهح 

 

 

 

 

 َصىؽ ويصاقر

 تؼُطُغ

 

     00لا       أع3يىظهح      

 

 

انصُاَح وانرزيُى فٍ ػهى   االشٍُُ

 2   اِشار

 تٍ تزكاٌ

     00لا       أع3يىظهح      

 

انصُاَح وانرزيُى فٍ ػهى 

 2 اِشار

 تاػٍ سٍَ انكٍَ

     00لا          يؽاضزج      

 

 2انؼاو  -نرارَؿيا لثم ا

 تٍ تزكاٌ

   00لا            أع3يىظهح    

   

 ػهى انًراؼف

 طزطاق

 00يؽاضزج                لا 

 

   

 ذارَؿ وأشار انًغزب اإلطاليٍ  انصالشاء

2   

 طانى

لا                أػًال يىظهح

00     

 

 

 2يصطهؽاخ أشزَح 

 هكوع

     00لا         أع3يىظهح     

  

وانرؼزَؼُح فٍ  انماَىَُحاألطز  

 2 ػهى اِشار

 هكوع

   00يؽاضزج            لا 

 

 ذارَؿ وأشار تالق انًغزب  

 2  انمكَى

 طانى

     00لا   أع3يىظهح    

 

 

 2يُهعُح انثؽس األشزٌ 

 طانى

     00لا         أع3يىظهح    

        

 

 2 انؼاو  -يا لثم انرارَؿ األرتؼاء

 ػثاؼٍ

 

     00لا                 ذطثُك

 

 2عُح انثؽس األشزٌيُه

 ػؼالل تهماطى

    00لا                 يؽاضزج

 

 انمكَى ذارَؿ وأشار تالق انًغزب

2 

 ػؼالل تهماطى

      00لا                 يؽاضزج

 

   

  انفًُض

 

     

 

 

 

 

2 
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 أـطار انًفكراخ  ؼـــكاأل

 انطُة كزَى

 

 21ق             يؽاضزج

 

 أـطار انًفكراخ
 انطُة كزَى

       21لا       أع3يىظهح      

 

انؼًزاٌ وانؼًارج 

 2 اإلطاليُح

 انطُة كزَى

 21لا            يؽاضزج

 

صُاَح وذزيُى انرّزاز 

 2 األشزٌ

 انطُة كزَى

 21يىظهح         لا أع3

 

 األشار وانًؽُظ

 

 يمزاٍَ

 21لا              يؽاضزج

صُاَح وذزيُى انرّزاز  االشٍُُ

 2 األشزٌ

 تاػٍ سٍَ انكٍَ

 

 21لا              يؽاضزج

 

ػًزاٌ وػًارج  انًغزب 

 2 انمكَى

 تٍ تزكاٌ

                           21لا أع3يىظهح        

 

 ػهى اِشار انىلائٍ  

 تاػٍ سٍَ انكٍَ

لا              ضزجيؽا

21 

 

 ؼهماخ تؽس

 كزَى انطُة

 21لا أع3يىظهح         
 

 ؼهماخ تؽس

 

 كزَى انطُة

 21لا            يؽاضزج

 

 ذمزَز انرفزض  انصالشاء

 

 طانى

 21لا     أع3يىظهح     

 

 ذكىٍَ يُكاٍَ   

 طانى 

 21لا          أع3يىظهح  

 

انؼًزاٌ وانؼًارج 

 2 اإلطاليُح

 ٌطزطاق انىرق

 21لا أع3يىظهح         

 

  

 2 صُاػاخ يا لثم انرّارَؿ            األرتؼاء

 ػثاؼٍ

   21لا           يؽاضزج

 

 2 صُاػاخ يا لثم انرّارَؿ

 ػثاؼٍ

 21لا        أع3يىظهح   

 

ػًزاٌ وػًارج  

 2انًغزب انمكَى 

 ػؼالل تهماطى

 21ق   يؽاضزج

 

    

  انفًُض
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 -0-َصىؽ ويصاقر أقتُح األؼـــك

 ػىنًٍ

 02لا          يؽاضزج

 

 -2-َصىؽ ويصاقر أقتُح

 ػىنًٍ

 02أػًا ل و  لا 

 اذصالوطائظ  

 هكوع

 02ق  اػًال يىظهح 

انؼًارج انزوياَُح فٍ 

 انًغزب انمكَى

 يمزاٍَ

 02لا       يؽاضزج 

 

  فٍ  َُحانزوياؼًارج نا

 انًغزب انمكَى

 يمزاٍَ

 02أػًا ل و  لا 

 

 انًغزب انمكَى  فٍ  انفظُفظاء االشٍُُ

 يمزاٍَ

 

 02لا        يؽاضزج

انًغزب   فٍ  انفظُفظاء

 انمكَى

 يمزاٍَ

 02أػًا ل و  لا 

-يُهعُح انثؽس انرارَفٍ 

2 

 تؼُطُغ

 02لا              يؽاضزج

 

 2-يُهعُح انثؽس انرارَفٍ

 تؼُطُغ

 02ا ل و  لا أػً

 2 نغح اظُثُح

 ظثاَهٍ

 02أػًال و لا 

 لثائم وػؼىب انًغزب انمكَى  انصالشاء

 

 راهى َىرانكٍَ

 02يؽاضزج لا 

انؼًارج وانطمىص انعُائشَح 

  انًغزب انمكَى  فٍ

 َىرانكٍَ راهى

 02لا         يؽاضزج 

 انؼًارج وانطمىص انعُائشَح

  انًغزب انمكَى  فٍ

 راهى َىرانكٍَ

 02ل و  لا أػًا 

  -2- ُحكراتاخ انالذُُان

 انطُة تىطاؼح

 02لا           يؽاضزج

 

  -2- ُحكراتاخ انالذُُان

 انطُة تىطاؼح

 02أػًا ل و  لا 

 

       األرتؼاء

       انفًُض
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 انصالشاء

 

رواق انفكز انرارَفٍ انؼزتٍ 

 اصزانًؼ

 تٍ سروال

 6يؽاضزج ق

  -0021) ػزتٍ يؼزق 

0013) 

 تىلزَىج

 6قا          محاضرة
 

انًؼارَغ انىؼكوَح فٍ انىطٍ 

 انؼزتٍ انًؼاصز

 ػمزج يؽًك
 4قا  1أعمال م  ف 

انًؼارَغ انىؼكوَح فٍ 

 انىطٍ انؼزتٍ انًؼاصز

 ػمزج يؽًك

 6لا  2أػًال و  ف 

انًؼارَغ انىؼكوَح فٍ 

 صزانىطٍ انؼزتٍ انًؼا

 ػمزج يؽًك

 13قا   3أعمال م ف

ظغزافُح انىطٍ انؼزتٍ 

 –انثؼزَح  -)انطثُؼُح

 االلرصاقَح(

 تٍ لىَكر

 انًصاقر انغزتُح وذارَؿ و ع ا6ق محاضرة

 تهؽاض َاصز
 13قا   3أعمال م ف

 انًصاقر انغزتُح وذارَؿ و ع

 تهؽاض َاصز
 4قا   1أعمال م ف

انًصاقر انغزتُح وذارَؿ 

 زتهؽاض َاص و ع
 6قا   2أعمال م ف

رواق انفكز انرارَفٍ انؼزتٍ 

 انًؼاصز

 تٍ سروال
 6قا  2أعمال م ف

رواق انفكز انرارَفٍ انؼزتٍ 

 انًؼاصز

 تٍ سروال

 .0لا   .أػًال و ف

رواق انفكز انرارَفٍ 

 انؼزتٍ انًؼاصز

 تٍ سروال

 1لا   0أػًال و ف

انًصاقر انغزتُح وذارَؿ  األرتؼاء

 انىطٍ انؼزتٍ

 ؽاض َاصزته
 6محاضرة ق 

 

أػالو انفكز االصالؼٍ 

 وانظُاطٍ فٍ انىطٍ انؼزتٍ

 تىلزَىج

 6قا      محاضرة

 أوروتا وانىؼكج انؼزتُح

  ى ػُظًُنُر

 6قا       محاضرة

 أوروتا وانىؼكج انؼزتُح

 نُرُى ػُظً
 4قا   1أعمال م ف

 أوروتا وانىؼكج انؼزتُح

 نُرُى ػُظً
 13قا   3أعمال م ف

 ىؼكج انؼزتُحأوروتا وان

 نُرُى ػُظً
 6قا   2أعمال م ف

أػالو انفكز االصالؼٍ 

 وانظُاطٍ فٍ انىطٍ انؼزتٍ

 ؼُفىق

 6لا   2أػًال و ف

أػالو انفكز االصالؼٍ 

 وانظُاطٍ 

 ؼُفىق

 1لا   0أػًال و ف

أػالو انفكز االصالؼٍ 

 وانظُاطٍ 

 ؼُفىق

 .0لا   .أػًال و ف

 (0013-0021يؼزق ػزتٍ)

  اتزَز

 .0لا   .أػًال و ف

-0021يؼزق ػزتٍ)

0013) 

 6لا   2أػًال و ف اتزَز

-0021يؼزق ػزتٍ)

0013) 

 اتزَز

 1لا   0أػًال و ف

انًؼارَغ انىؼكوَح فٍ  فًُضان

 انىطٍ انؼزتٍ انًؼاصز

 يفرار هىارٌ

 6قا         محاضرة

 انهغح األظُثُح 

 تىػايح

 6لا                  2فىض

 انهغح األظُثُح

 يحتىػا

 6لا                0فىض  

 انهغح األظُثُح 

 تىػايح

 6لا                  .فىض

 أيزَكا وانؼزق األوطظ
 ابرير حمودي

 6محاضرة ق 

 

 وطائظ االذصال

 يُفىؾ صىرَح

 4قا   1أعمال م ف

 وطائظ االذصال

  يُفىؾ صىرَح

 4قا  3أعمال م ف

 وطائظ االذصال

  يُفىؾ صىرَح

 4قا   2أعمال م ف
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 انظثد

 

 

يىاشُك  ويؤذًزاخ انصىرج 

 انعشائزَح

 يُاصزَح َىطف

 6يؽاضزج         لا 

 

 وطائظ االذصال

 أظمى ػهٍ

 6 لا    0أػًال و ف

 وطائظ االذصال

 أظمى ػهٍ

 1 لا    2أػًال و ف

 يىاشُك ويؤذًزاخ انصىرج

 يُاصزَح

 6ا ل     0أػًال و    ف

 

فكرانُح ظثهح انرؽزَز 

 انىطٍُ

 

 يُاصزَح

 6يؽاضزج         لا 

 

 

 

 

 يىاشُك ويؤذًزاخ انصىرج

 يُاصزَح

 1لا  2أػًال و    ف 

 يىاشُك ويؤذًزاخ انصىرج

 يُاصزَح

 00لا  .أػًال و    ف 

 وطائظ االذصال

 ى ػهٍمآظ

 00 لا   .أػًال و ف

 نغح أظُثُح

 ؼاظٍ

 00لا    .ذظ       ف

 غح أظُثُحن

 ؼاظٍ

 6لا    0ف     ذظ      

 نغح أظُثُح

 ؼاظٍ

 1لا   2ف     ذظ      

 االؼك

 

 انصىرج فٍ االقب انؼؼثٍ 

 ػزفح

 يؽاضزج

 6ق

 

ذأطُض انؽكىيح انًؤلرح 

 وَؼاطها

 لزَزٌ طهًُاٌ

 6يؽاضزج    لا 

 

انظُاطح االطرؼًارَح اذعاِ 

 انصىرج انرؽزَزَح

 غُالٍَ

 6ق 0أػًال و ف

االطرؼًارَح اذعاِ  انظُاطح

 انصىرج انرؽزَزَح

 غُالٍَ

 1ق 2أػًال و ف

انظُاطح االطرؼًارَح 

 اذعاِ انصىرج انرؽزَزَح

 غُالٍَ

 .0ق .أػًال و ف

انظُاطح االطرؼًارَح 

 اذعاِ انصىرج انرؽزَزَح

 غُالٍَ

 6محاضرة ق

 ذأطُض انؽكىيح انًؤلرح

 لزَزٌ 

 4لا  2أػًال و    ف

 

 ذأطُض انؽكىيح انًؤلرح

 لزَزٌ

 .0لا   .أػًال و  ف

 ذأطُض انؽكىيح انًؤلرح

 لزَزٌ

 6لا   0أػًال و  ف

 انًذكزاخ –نًُهط انؼفىٌ 

 ـزَاٌ يظؼىق

 .0ق .أػًال و ف

 انًذكزاخ –انًُهط انؼفىٌ 

 ـزَاٌ يظؼىق

 6ق0ػًال و ف

 –انًُهط انؼفىٌ 

 انًذكزاخ

 ـزَاٌ يظؼىق

 1ق2ػًال و ف

 االشٍُُ

 

 ًذكزاخان – 2انًُهط انؼفىٌ

 انؼثاطٍ فاذٍ

 6لا     يؽاضزج  

 

انًُهعُح انرارَفُح 

 انًؼاصزج

 

 ؼًايُك

 

 6يؽاضزج       لا 

 

انًُهعُح انرارَفُح 

 انًؼاصزج

 ؼًايُك

 6ق 2أػًال و ف

 انًُهعُح انرارَفُح انًؼاصزج

 ؼًايُك

 6ق 0أػًال و ف

انًُهعُح انرارَفُح 

 انًؼاصزج

 ؼًايُك

 6ق .أػًال و ف

 

هح انرؽزَز فكرانُح ظث

 انىطٍُ

 يُاصزَح

 1ق 0أػًال و ف

 فكرانُح ظثهح انرؽزَز انىطٍُ

 يُاصزَح

 1ق .أػًال و ف

فكرانُح ظثهح انرؽزَز 

 انىطٍُ

 يُاصزَح

 1ق 2أػًال و ف
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 ػهى انًفطىط انؼزتٍ

 رؼًاٍَ

 2يؽاضزج      يكرض

 

 انرارَفٍ ذمُُاخ انثؽس

 تالح

 2يؽاضزج      يكرض 

 يفطىط ػزتٍ

 رؼًاٍَ

 .0، لا 0أػًال و ف

 يفطىط ػزتٍ

 رؼًاٍَ

 06، لا 2أػًال و ف

 يفطىط ػزتٍ

 رؼًاٍَ

 06، لا .أػًال و ف

 

 ذمُُاخ انثؽس انرارَفٍ

 الحت

 06، لا 2أػًال و ف

 ذمُُاخ انثؽس انرارَفٍ

 تالح

 03، لا .أػًال و ف

 فٍذمُُاخ انثؽس انرارَ

 تالح

 .0، لا 0أػًال و ف

  َصىؽ أظُثُح

 ػىنًٍ

 03، لا .فأػًال و 

  َصىؽ أظُثُح

 ػىنًٍ

 .0، لا 0أػًال و ف

  َصىؽ أظُثُح

 ػىنًٍ

 03، لا 2أػًال و ف

 االحد
 

 التاريخ السياسي لالندلس
 منصورية

 2مدرج

 ػاللاخ انغزب االطاليٍ

 تؼزي

 03، لا .أػًال و ف

ػاللاخ انغزب 

 االطاليٍ

 تؼزي

 03، لا 0أػًال و ف

 ػاللاخ انغزب االطاليٍ

 تؼزي

 03، لا 2أػًال و ف

 مجتمع الغرب االسالمي
 طويل
 2مدرج

ػاللاخ انغزب االطاليٍ 

 يغ انظىقاٌ انغزتٍ

 تؼزي

 2يكرض

 يعرًغ انغزب االطاليٍ

 طىَم

 06، لا 2أػًال و ف

يعرًغ انغزب  

 االطاليٍ

 طىَم

 06، لا .أػًال و ف

 الطاليٍيعرًغ انغزب ا

 طىَم

 06، لا 0أػًال و ف

 انرارَؿ انظُاطٍ نالَكنض

 يُصىرَح

 01، لا .أػًال و ف

انرارَؿ انظُاطٍ 

 نالَكنض

 يُصىرَح

 01، لا 0أػًال و ف

 انرارَؿ انظُاطٍ نالَكنض

 يُصىرَح

 01، لا 0أػًال و ف

 االثنين
 

 انُؼاط انؽزفٍ وانرعارٌ

 يكَاسج

 2يؽاضزج يكرض

 انرعارٌانُؼاط انؽزفٍ و

 يكَاسج

 06 لا 2أػًال و ف

انُؼاط انؽزفٍ 

 وانرعارٌ

 يكَاسج

 06 لا .أػًال و ف

 انُؼاط انؽزفٍ وانرعارٌ

 يكَاسج

 06 لا 0أػًال و ف

 ذارَؿ انُظى

 ػؼٍ

 2يؽاضزج      يكرض

 

 

 وطائظ االذصال

 يُفىؾ

 03 لا 0أػًال و ف

 وطائظ االذصال

 يُفىؾ

 03 لا 2أػًال و ف

 وطائظ االذصال

 ىؾيُف

 03 لا .أػًال و ف
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