
صقزؼاءطقؿقاءػهى َفسجغراصقاتــارؼـــــخذظغةذصرغدقةظغةذإرؾقزؼةظغةذسربقةاظؿــــارؼخاظقــــــومذ
ب

ي

ثُىنىخُب اضبضٍ 

خُىنىخُب فرػٍ
رؼاضقاتذ

2018/12/23االحد

2018/12/26االربعاء

2018/12/30االحد
عدخلذاىلذاالدبذ

(1)اظعربىذ

تارؼخذاظؾغةذ

االرؾقزؼة
صوتقات

عـفجذاظؾحثذ

اظؿارخيى

اشغراصقاذاظطؾقعقةذ

عؾادئذاضرائط+
تارؼخذسؾمذاظـػسذ

طقؿقاءذشريذ

طقؿقاءذصقزؼائقة+سضوؼة
عؼدعةذيفذاصادوب

2019/1/2االربعاء

عدخلذاىلذاظدراعااطؽؿؾةذاظعربقة2019/1/6االحد
عدخلذاىلذ

االدبذاظػرغدى

ععاملذاظؿارؼخذ

اظروعاغى/ذاظقوغاغى

عؼررذاخؿقارىذ

-ذجغراصقاذاضؾقؿقةذساعهذ)

ذ-ذ1عشؽالتذبقؽقه

(جغراصقاذصؾؽقة

انخظبئض انُفطُخ 

نًرحهخ رَبع االعفبل

2019/1/9االربعاء
ادادقاتذاظرؼاضقاتذ

1جربذ+

2019/1/13االحد
غصوصذضرآغقة

(تػدري-ذسوؼدذ)
(1)كتابة 

ضواسدذ

ترمجة+ذ

+ذععاملذاظؿارؼخذاطصرىذاظؼدؼمذ

ععاملذتارؼخذاظشرقذاالدغىذ0

اظؼدؼم

+ذاظؿارؼخذاالدالعى

اصضارةذاظػرسوغقة

يذخم إنً 

ثُىنىخُب االَطبٌ

ادادقاتذ

اظرؼاضقات

ذ(1)رؼاضقاتذ

جرب

ر

ي

ا

ض

رؼاضقاتذ

حدابذ1

جرب+عـؾـات

1ادؿاتقؽاذ

1حنوذوصرف2019/1/16االربعاء
عدخلذاىلذ

اظؼصة

غصوصذ

ععاصرة
1زؾقلذرؼاضيذعؾادئذاالضؿصادجغرافوا صبوعوة

عدخلذاىلذسؾمذاظؾغة2019/1/20االحد
تدرؼؾاتذذ+ذ(1)صوغوظوجيذ

(1)ظغوؼةذ

عفاراتذاظؼراءةذوحمادثةذ

تعؾريذطؿابى+ذذ

تارؼخذاظػؽرذ

االجؿؿاسى
اجلغرافوا البشرية

يذخم إنً ػهى 

+االختًبع 

يذخم إنً انفهطفخ

ذخواصذعادةذ1صقزؼاءذ

طفربقةذوعغـارقدقة

2019/1/23االربعاء

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

اظؾغةذاظعربقة

(سبػه واحذح  )يقرر حقبفي 

ثيىنىجيب ػبيخ+ تُىع ثيىنىجي ( سبػخ1)انحبست االنً نهشؼت االدثيخ فقط     

طفربقةذوعغـارقدقة+ذخواصذعادةذ

(2)طقؿقاءذساعةذذ+ذ(1)طقؿقاءذساعةذ

تبرَخ انترثُخ وانتؼهُى

جًيغ االيتحبَبد سبػتبٌ

ذسصرا2.30ذإىلذ12.30عنذ
شبفؼٍ ػذا رَبضُبد ثبنشرق

يجبدئ ػهى انُفص

جاععةذبـىذدوؼف

2019/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذطؾقةذاظرتبقة

اظػرضةذاألوظيذســـــــــامذمجقعذاظشعبذذذؽونذاظطالب



اظعؾوماظرؼاضقات
اظؾغةذاظعربقة

ذواظدراداتذاالدالعقة
اظؾغةذاالرؾقزؼة

ترخًخ 

انً انؼرثُخ 

(1)

ادة خبههً

 واضاليً

يذخم انً انذرايب 

يذخم انً + 

انقظخ

يؼبنى انتبرَخ 

انًظرٌ انقذَى

ػهىو ثُىنىخُخ 

وخُىنىخُخ

(خُىنىخُب ػبيخ)

(رَبضُبد)

اضبضُبد 

خجر+ انرَبضُبد 

يؼًم نغىي 

تذرَجبد +1طىتُبد)

(1نغىَخ

يقذيخ فً

 انحبضىة
(1)ػهىو ثُئُخ 

 نغخ ػرثُخ 

+ وخظ 

انذٍَ 

وانحُبح

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

طؾقةذاظرتبقة

يجبدئ ػهى انُفص

اظػرضةذاألوظيذادادىذمجقعذاظشعبذذ

2019/1/24 اضؿقس

االثـني

اضؿقس

جاععةذبـىذدوؼف

2019/1/21

نغخ اَدهُسَخ

ظغةذسربقةذوخط

االثـني

االثـني

2018/12/27

اظؿــــارؼخاظقــــــومذ

اضؿقس

اضؿقس

اضؿقس

(رَبضُبد)

اضبضُبد 

+ انرَبضُبد 

2018/12/31

خغرافُب يظر+ تبرَخ يظر انًؼبطر 

2019/1/17

(رَبضُبد)

+ اضبضُبد انرَبضُبد 

خجر

2019/1/10

2019/1/14

نغخ اَدهُسَخ

اظدراداتذاالجؿؿاسقة

2019/1/3

ذاصعي2019/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذ

انًؼهى ويهُخ انتؼهُى

جًيغ االيتحبَبد سبػتبٌ

ذزفرا12ذإىلذ10عنذ

فهطفخ 

انحضبرح

اظدؼنذواصقاة



ثيىنىجيب اسبسي صقزؼاءفيسيبءطقؿقاءسؾمذغػسجغرافيبتــارؼـــــخذظغةذصرغدقةظغةذإرؾقزؼةظغةذسربقةاظؿــــارؼخاظقــــــومذ

جيىنىجيب فرػي
رؼاضقات

2018/12/27اضؿقس

2018/12/31االثـني

قظخ(ضراءة)عفاراتذظغوؼةذ2019/1/3اضؿقس
ذذ(غـر)عؼالذادبىذ

18،ذ17اظؼرنذ

يذخم انً

 ػهى االحبر

تبريخ اورثب 

انحذيج 

وانًؼبطر

يذخم انً انطت 

انُفسً
ػهى +الفقبرَبد 1طقؿقاءذ(1)طقؿقاءIطقؿقاءذصقزؼائقةذ

االَطدخ انًدهرَخ
يقذيخ فٍ ثريدخ انحبضىة

+2فىَىنىجً سؾمذاظؾغةذاظؿطؾقؼى2019/1/10اضؿقس

2تذريجبد نغىيخ 

+ترمجةذ

حضارة

حضبرح يظر 

انقذيًخ

+ذاشغراصقاذاظزراسقةذ

اشغراصقاذاطـاخقة

دقؽوظوجقةذاطراػؼةذ

وعشؽالتفا
Iطقؿقاءذسضوؼة

د

ي

ن

ديُبييكب حراريخ 

اهتسازاد + 

ويىجبد

طقؿقاء
تطؾقؼقاتذذ+ذ3زؾقلذرؼاضىذ

رؼاضقة

درايباالدة انجبهه2019/1/14ًاالثـني
ذ(غـر)غصوصذ

18،ذ17اظؼرنذ

حضارةذاظشرق

ذاالدغىذاظؼدؼم
دقؽوظوجقةذاطوػوبنييسبحخ وخرائط

(3فُسَبء )

دَُبيُكب حرارَخ 

فُسَبء حذَثخ + 

2019/1/17اضؿقس
اظـحــــوذ

(1)واظصرفذ
جغرافيب اقهيًيخقىاػذ2طؿابةذ

يقر اختيبري

يىضىع خبص)

جغرافيب يُبخيخ 

(االراضً انجبفخ

سؾمذاظـػسذاطرضى

احصاءذ+جربذخطىذ

زؾقلذ+واحؿؿاالتذ

IIرؼاضى

ر

ي

ا

ض

 ججر خطي 3ريبضيبد 

احتًبالد +

تفبضم +احظبء

وتكبيم يتقذو

 (ػبو)ييكروثيىنىجيب 

طحبنت+ 
2استبتيكب 

ػهى انجيب2019/1/21ٌاالثـني
تارؼخذاالدبذ

االرؾقزى

+صوتقاتذ

تعؾريذطؿابى

حضارةذاظقوغان

ذواظرعان

جغراصقةذاورادقاذ

االضؾقؿقة
Iطقؿقاءذزؾقؾقة

ف

ي

ز

صقزؼاءذصؾؽقةذوارصادذ

جوؼة
2ججريىاد االرع

2019/1/24اضؿقس

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

االدارح انًذرسيخ وانظفيخ

ذاصعي

دقؽؾوجقةذاظؿعؾمذواظؿعؾقم

1تذريس يظغر 

(1)علوم بوئوة 

اظػرضةذاظـاغقــةذســـــــــامذمجقعذاظشعبذذذذذذذذذؽونذاظطالب

طؾقةذاظرتبقة

2019/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذجاععةذبـىذدوؼف

ذسصرا2.30ذإىلذ12.30عنذ

جًيغ االيتحبَبد سبػتبٌ



رؼاضقاتػهىو يىاد اجتًبػيخنغخ ػرثيخنغخ اَجهيسيخاظؿــــارؼخاظقــــــومذ

2018/12/26االربعاء

2018/12/30االحد

2كتابة 2019/1/2االربعاء
اظدؼنذواظؼضاؼا

اطعاصرة

2019/1/6االحد

 (صوتوات)معمل لغوى 

2+ 

2تدريبات لغوية

ادب اموى

 وعباسى

الدولة العربوة 

واالسالموة

سؾومذبقوظوجقةذوجقوظوجقة

عورصوظوجىذوتشرؼحذ)ذ

(غؾاتذتؼدقؿى+غؾات

2جربذ

2زؾقلذرؼاضىذذ+ذ

2019/1/9االربعاء

1رؼاضةذتطؾقؼقةذكومواء عضويةقصة+ دراما 2019/1/13االحد

2019/1/16االربعاء

2019/1/20االحد
تاريخ اللغة

االجنلوزية وادابها
جغرافيب انسكبٌ

عوادذاالرض

جقوظوجقاذاضؿصادؼة+
1علوم بوئوة 

2019/1/23االربعاء
حنو وصرف

وعلم اللغة
2علوم بوئوة ادب االصػال

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

2019/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذ جاععةذبـىذدوؼف

ذاصعي

مدخل فى  االشراف الرتبوى

ذزفرا12ذإىلذ10عنذ اظػرضةذاظـاغقةذإبؿدائىذذذ

(1)تذريس يظغر 

1علوم بوئوة 

االدارح انًذرسيخ وانظفيخ

علم النػس االجتماعي

جًيغ االيتحبَبد سبػتبٌ

اطفاراتذاطودقؼقة+ذاطفاراتذاصرطقة

طؾقةذاظرتبقة

ذؽونذاظطالب



ثُىنىخُب اضبضٍ صقزؼاءصقزؼاءطقؿقاءسؾمذغػسجغراصقاتــارؼـــــخذظغةذصرغدقةظغةذسربقةظغةذإرؾقزؼةاظؿــــارؼخاظقــــــومذ

خُىنىخُب فرػٍ
ريبضيبد

2018/12/25اظـالثاء

2018/12/29اظدؾت

2019/1/1اظـالثاء
(3)هحبدثت 

اوكتببت  (3)قراءة

ابتكبريت

احلديث والسرية 

النبوية الشريػة

ورشه عول

 وههبراث كتببت

تبريخ الفكر

 السيبسً

الجيىهىر

فىلىجيب
يُبهح انجحث فً ػهى 

انُفص

كيويبء فيسيبئيت 

111

ف

ٌ

ز

ٌ

ػهى انطجقبد وتبريخ االرعفيسيبء احصبئيت
تحليل

حقيقً

النقد2019/1/5اظدؾت
االدة 

(1)العببسً 

(شعر)نصوص 

18 ،17 ،16الؼرن 

جغرافيت

 هصر

جغرافيت 

العبلن الجديد
كًُُبء ثُئُخانطهىك وتؼذَهه

ف

ٌ

ز

ٌ

ا

ععادالتذذ+5رؼاضقات

تػاضؾقةذجزئقةذودوالذ

خاصة

كيًيبء حيىيخ
يقرر اختُبري 

هُذضخ انًطهًبد

َظرَخ االضغراة

اللغت2019/1/12اظدؾت

والوجتوع

النحى والصرف 

(1)

+قىاعد 

لغىيبث

انًشرق االساليً

انُظى وانحضبرح 

االسالييخ

عؼررذاخؿقارى

اضؾقمذخاصذ

(رؾقعقة)غصوصذجغراصقةذ

اظصورذاشوؼة

جغراصقةذاشرمية

حبست انً فً انتخظض
هعبدالث 

تفبضليت عبديت

م

ٌ

ك

ا

ى

ٌ

 1يُكبَُكب  كى

انُظرَخ +

انُطجُخ انخبطخ

فيروسبد+ارشجىَيبد

ثكتريب+ 

تحليل 

عددي

الشعر2019/1/15اظـالثاء
البالغت العربيت 

(البديع)

(شعر)مؼال ادبى 

18 ،17 ،16الؼرن 

حضارةذاورباذصىذ

اظعصورذاظودطى
انتؼهى االختًبػً انىخذاًَخرائطذاظؿوزؼعات

جبر

 (3)

2019/1/22اظـالثاء
+علم الصرف

فونولوجى

العببداث 

والوعبهالث

+ترجوه 

حضبرة

انًغرة 

واالَذنس

تبريخ انؼرة 

تبريخ انؼرة +انحذيج

انًؼبطر

ػهى َفص انشخظُخ
كيويبء عضىيت 

111

ر

ي

ا

فُسَبء ررَخ 

واعُبف 

ثظرَبد +

انكتروَُخ

ثُىنىخُخ +ػهى انخهُخ

ػهى االخُخ+خسئُخ

(رَبضخ تغجُقُخ)

دَُبيُكب خطى اندبضً

كهرثبئُخ ضبكُه+

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

(2)علىم بيئيت 

طؾقةذاظرتبقة

ذزفرًا2.30إىلذ12.30عن اظػرضةذاظـاظـةذســـــــــامذمجقعذاظشعبذذذذذذ

(1)ررقذتدرؼسذ

جًيغ االيتحبَبد سبػتب2019ٌ/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذ جاععةذبـىذدوؼف

ذاصعي
ذؽونذاظطالب

(1) (فً انتخظض)تكُىنىخُب انتؼهُى 

حبضت انً فً انتخظض

(1) (فً انتخظض)تكُىنىخُب انتؼهُى 

حبضت انً فً انتخظض



رؼاضقاتسؾومعوادذإجؿؿاسقةظغةذإرؾقزؼةظغةذسربقةاظقــــــومذ

االحد

االربعاء

جغرافيخ انؼبنى عورصوظوجى(2)سؾومذبقؽقةذاالحد

انجذيذ

االربعاء
اظدؼنذواظؼضاؼاذ

اطعاصرة

(صقزؼاء)

طفربقةذ+خواصذعادة

عغـارقدقة

االحد
اظؾغةذ+(3)حمادثةذ

واجملؿؿع

فيسيبء 

حيىيخ

رؼاضةذ

(3)تطؾقؼقةذ

االربعاء

اصدؼثذ

غصوصذ+اظشرؼف

تالوةذ)ضراغقةذ

ععؿلذظغوىذ

(3)ضراءةذ+(3)

عؾادئذ

سؾمذاضرائط

طقؿقاءذشريذ

سضوؼة
غظرؼةذاالحؿؿاالت

ععادالتذتػاضؾقةذعراالحد

االربعاء
بالشةذسربقةذ+حنو

(بقان)

تارؼخذاطغربذ

واالغدظس

(سؾومذبقوظوجقةذوجقوظوجقة)

خؾقةذووبقوظوجقةذ

اجـةذاظػضاءذ+جزؼؽقة

واجملؿوسةذاظشؿدقة

(2)طقؿقاءذساعةذ

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

1طرق تذريس 

2019/1/16

1ررقذتدرؼسذ

2019/1/20

2019/1/13

2019/1/9

(صىذاظؿخصص)حادبذاىلذ+(2)ذ(صىذاظؿخصص)تؽـوظوجقاذاظؿعؾقمذ

2019/1/6

2019/1/23

2018/12/30

2019/1/2

ذاصعي

صروقذصردؼة

اظؿــــارؼخ

طؾقةذاظرتبقة

ذعداء5ذإىلذ3عنذ

2019/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذجاععةذبـىذدوؼف

اظػرضةذاظـاظـةذابؿدائـــيذمجقعذاظشعبذذذؽونذاظطالب

جًيغ االيتحبَبد سبػتبٌ



صقزؼاءطقؿقاءسؾمذاظـػسجغرافيبتارؼخذظغةذسربقةظغةذصرغدقةظغةذإرؾقزؼةاظؿــــارؼخاظقــــــومذ
ب

ي

ثُىنىخُب اضبضٍ 

خُىنىخُب فرػٍ
رؼاضقات

2018/12/27اضؿقس

2018/12/31االثـني

ػهى انهغخ انؼبو2019/1/3اضؿقس
ورشخ ػًم 

ويهبراد كتبثخ

يقرراد اختُبرَخ

انحضبرح االضاليُخ

ادة يظر االضاليُخ

تبرَخ افرَقُب 

انحذَث وانًؼبطر

دراضخ يُذاَُخ 

ثشرَخ
ػهى اانُفس االيجبثي

ج

ٌ

و

ل

و

+ذجقوظوجقاذبقؽقة

سؾمذاظػؾك
ثحىث ػًهيبد

انًؼبخى وانذالنخ2طرق تذريس انُقذ2019/1/10اضؿقس
تبرَخ اضُب انحذَث 

تبرَخ +وانًؼبطر

انذونخ انؼثًبَُخ

خغرافُخ يظر 

انغجُؼُخ

ػهى انُفص 

انًذرضٍ

كًُُبء ػضىَخ 

V+ كًُُبء ػضىَخ

VI

(2)فُسَبء َىوَخ 

(2)فُسَبء خىايذ 

ف

ط

ر

ٌ

ا

فغرَبد

رؼاضقاتذتطؾقؼقةذ

اظـظرؼةذاظـدؾقةذ

دؼـاعقؽاذاطوائع+

(4)يحبدثه 2019/1/14االثـني

(4)قراءح 

+قىاػذ 

نغىَبد

ثالغخ 

(االضهىثُبد)

تبرَخ انؼرة 

تبرَخ يظر +انحذَث

انحذَث

خغرافُخ انىعٍ 

انؼرثً
ضُكىاوخُخ طؼىثبد انتؼهى

+Vكًُُبء فُسَبئُخ

اضبضُبد ػهىو انًىاد

يُهح 

+(1)خبص

دَُبيُكب كهرثُخ

ا

ل

د

ظ

ر

ٌ

ذ

اظؿشرؼحذاطؼارنذ

تطورذ+ظؾػؼارؼاتذ

سضوي

عؼررذاخؿقاريذ

تؽـوظوجقاذاطعؾوعاتذ

ررقذاحصائقةذعؿؼدعة

2ررقذتدرؼسذ2019/1/17اضؿقس
يقبل ادثً 

انقرٌ  (يطرذ)

16-17-18

4جربذ

انشؼر2019/1/21االثـني
+ترخًخ 

حضبرح

انُحى وانظرف 

(1)

ػهى انُفص 

انًهٍُ
دوائر كهرثُخ

ف

ش

ٌ

زؾقلذداظي2صدقوظوجقاذغؾاتذ

ػهى انهغخ 2019/1/24اضؿقس

انُفطً

َظىص 

انقرٌ  (يطرذ)

16-17-18

االدة انؼرثً 

(شؼر)انحذَث 

تبرَخ اورثب 

انحذَث

يقرر اختُبري

(1)انفكر اندغرافً 

اَثروثىنىخً

خغرافُخ يظر انتبرَخُخ

كًُُبء غُر 

IIػضىَخ 

فُسَبء انهُسر

دوائر انكتروَُخ

ة

ٌ

ئ

دوظكذ+ذبقؽةذحقوانذ

حقوان
2طرق تذريس 

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

ػهىو يتكبيهخ

(2)ررقذتدرؼسذ

اظػرضةذاظرابعةذســـــــــامذمجقعذاظشعبذذذ

طؾقةذاظرتبقة

ذؽونذاظطالب

2019/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذجاععةذبـىذدوؼف

ذعداءًا5ذإىلذ3عن

جًيغ االيتحبَبد  سبػتبٌ
ذاصعي

اندغرافُب انطُبضُخ

انًُبهح

طحخ َفطُخ وارشبد َفطً



رؼاضقاتسؾـــومعوادذإجؿؿاسقةظغةذسربقةظغةذإرؾقزؼةاظؿــــارؼخاظقــــــومذ

2018/12/22اظدؾت

2018/12/25اظـالثاء

شؼر2018/12/29اظدؾت
ثذَغ )ثالغخ 

(واضهىثُخ

ثظرَبد 

هُذضُخ

2عرق تذرَص انًُبهح2019/1/1اظـالثاء
خغرافُب انىعٍ 

انؼرثً

+(4)يحبدثخ 2019/1/5اظدؾت

(2)تغجُقبد نغىَخ 

االدة انؼرثً 

انحذَث وادة 

االعفبل
احظبء

َقذ2019/1/12اظدؾت
يىضُقً 

انشؼر
(3)خجر انًُبهح

+(4)يؼًم نغىي 2019/1/15اظـالثاء

(4)قراءح 
انًُبهح

خرائظ 

انتىزَؼبد

 ػهىو ثُىنىخُخ)

(وخُىنىخُخ

 اضبضُبد

 +انًُكروثُىنىخً

تقُُخ وحُىَخ

عرق 

2تذرَص 

ػهى انهغخ2عرق تذرَص 2019/1/22اظـالثاء
خغرافُب 

انؼًراٌ

(فُسَبء)

اهتسازاد ويىخبد+

فُسَبء حذَثخ

+(1)كًُُبء ػبيخ 

ػهىو يتكبيهخ

ػًيذ انكهيخوكيم  انكهيخ يذير شئىٌ انطالة  يسؤل انفرقخ

سهبو حُفً يحًذ / د0أيحًذ حسيٍ سؼيذ/ د0أػجير يحًذ ػجذ انؼبطً/ أ

2عرق تذرَص 

مجقعذاالعؿحاغاتذداسؿان

طحخ َفطُخ وارشبد َفطً

انًُبهح

اظػرضةاظرابعةذابؿدائـــيذمجقعذاظشعبذؽونذاظطالب

ذاصعي جاععةذبـىذدوؼف

طؾقةذاظرتبقة

2019/ذ2018جدولذاالعؿحاغاتذاظػصلذاظدراديذاالولذظؾعامذ

انتقىَى انترثىٌ

ذصؾاحًا12ذإىلذ10عنذ
جًيغ االيتحبَبد  سبػتبٌ

















ذصؾاحًا12ذإىلذ10عنذ


