
 انًعهذ انرمُي انًطية

  / لىي لطى انرمُياخ انكهرتائيح

 2023-2022االول انذراضي انجذول االضثىعي نهًرحهح االونً انفصم 

حذ
ال
ا

 

 انًذرش انماعح انشعثح انثاَيح انماعح انًذرش انشعثح االونً الوقت

8:30-9:30 
 و. االنكرروَيك حيذر جاضى االنكرروَيك )ٌ(

انذوائر وانمياضاخ 

 )ٌ( انكهرتائيح
 يحًذ عثيص و. انذوائر

9:30-10:30 

10:30-11:30 
انرأضيطاخ انكهرتائيح 

)ٌ( 
 حيذر جاضى و. االنكرروَيك االنكرروَيك )ٌ( و. انرأضيطاخ عهي كاظى

11:30-12:30 

12:30-1:30 
 ياشاف فاضم 2لاعح / انطاليح انًهُيح و. انصياَح يحًذ عثيص انهغح االَكهيسيح

1:30-2:30 

ٍ
ُي

الث
ا

 

8:30-9:30 

 كرروَيك )ع(ناال
 حيذر جاضى

 ازهار+ اريج+ عثير
 رفيف جًعح 2لاعح / انرياضياخ و. االنكرروَيك

9:30-10:30 

10:30-11:30 
انذوائر وانمياضاخ 

 )ٌ( انكهرتائيح
 و. انذوائر يحًذ عثيص

انرأضيطاخ انكهرتائيح 

 )ع(
 انرأضيطاخو. 

 عهي كاظى

 12:30-11:30 نًياء + يصطفً+ حُيٍ

12:30-1:30 
 و. انصياَح فاضم ياشاف انطاليح انًهُيح

انذوائر وانمياضاخ 

 )ع( انكهرتائيح
 و. انذوائر

 يحًذ عثيص

 2:30-1:30 ضىضٍزهراء+ 

ء
ثا

ال
نث

ا
 

8:30-9:30 
انذوائر وانمياضاخ 

 )ع( انكهرتائيح

 يحًذ عثيص

 ضىضٍ+  زهراء
 و. االنكرروَيك كرروَيك )ع(ناال و. انذوائر

 حيذر جاضى

 10:30-9:30 ازهارعثير+ اريج+ 

10:30-11:30 

 يعايم
 رفيف جًعح

 حُاٌ+ يؤيذ +  حًسج
 انىرظ يعايم انىرظ

 رفيف جًعح

 حُاٌحًسج+ يؤيذ+ 

11:30-12:30 

12:30-1:30 

1:30-2:30 

ء
عا

رت
ال
ا

 
8:30-9:30 

انرضى انهُذضي 

 )ع( وانكهرتائي

 رفيف جًعح

 عهيرائذ+ 

و. انرضى 

 انهُذضي

 ذطثيماخ انحاضىب

 ع( + )ٌ 
 و. انحاضثح

 عال َجاح

9:30-10:30 
 االءوداد+ زهراء+ 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

 ذطثيماخ انحاضىب

 ع( + )ٌ 

 عال َجاح

 و. انحاضثح
انرضى انهُذضي 

 )ع( وانكهرتائي
 و. انرضى انهُذضي

 رفيف جًعح

 عهيرائذ+ 
12:30-1:30 

 االء+ زهراء+ وداد

1:30-2:30 

ص
ًي

خ
ان

 

8:30-9:30 

 1لاعح / رليك جًعح انرياضياخ
انرأضيطاخ انكهرتائيح 

)ٌ( 
 عهي كاظى انرأضيطاخو. 

9:30-10:30 

10:30-11:30 
انرأضيطاخ انكهرتائيح 

 )ع(

 عهي كاظى

 نًياءحُيٍ+ يصطفً+ 
 انرأضيطاخو. 

 حيذر جىاد 1لاعح / حمىق االَطاٌ

11:30-12:30 
 2لاعح / انهغح االَكهيسيح

 يحًذ عثيص

 1لاعح / حيذر جىاد حمىق االَطاٌ  3:21 - 03:21  



 انًعهذ انرمُي انًطية

  / لىي لطى انرمُياخ انكهرتائيح

 2023-2022انفصم االول  انثاَيحانجذول االضثىعي نهًرحهح 

حذ
ال
ا

 

 انًذرش انماعح انًادج انىلد

8:30-9:30 
 و. انرأضيطاخ انرأضيطاخ انكهرتائيح )ع(

 اَىار حًيذ

 10:30-9:30 حُيٍ+ يصطفً +نًياء

10:30-11:30 
 اَىار حًيذ و. انرأضيطاخ انرأضيطاخ انكهرتائيح )ٌ(

11:30-12:30 

12:30-1:30 
 و. انًكائٍ انًكائٍ انكهرتائيح )ع(

 َصير عهي

 2:30-1:30 ياجذ + يانك

ٍ
ُي

الث
ا

 

8:30-9:30 
 َصير عهي و. انًكائٍ انًكائٍ انكهرتائيح )ٌ(

9:30-10:30 

10:30-11:30 
 د. عثذهللا عًراٌ و. االنكرروَيك انكرروَياخ انمذرج )ٌ(

11:30-12:30 

12:30-1:30 
 و. االنكرروَيك انمذرج )ع( انكرروَياخ

 د. عثذهللا عًراٌ

 2:30-1:30 عثير + اريج + ازهار

ء
ثا

ال
نث

ا
 

8:30-9:30 

 و. انرضى انهُذضي انرضى انكهرتائي )ع(
 عهي كاظى

 عهي + رائذ
9:30-10:30 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

 و. انحاضثح انحاضثح )ٌ + ع(

 عال َجاح

12:30-1:30 
 وداد + ضىضٍ + االء

1:30-2:30 
ء
عا

رت
ال
ا

 
8:30-9:30 

 و. انشثكاخ انشثكاخ انكهرتائيح )ع(
 ثاير احًذ

 10:30-9:30 زيذوٌ + يانك

10:30-11:30 
 ثاير احًذ و. انشثكاخ انشثكاخ انكهرتائيح )ٌ(

11:30-12:30 

12:30-1:30 
 د. عثذهللا عًراٌ 3لاعح / انهغح االَكهيسيح

1:30-2:30 

ص
ًي

خ
ان

 

8:30-9:30 

 و. انصياَح صياَح
 عهي عثذ انرزاق

 حًسج+ يؤيذ + حُاٌ

9:30-10:30 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

12:30-1:30 
 3لاعح / انًشروع

 

1:30-2:30  

 


