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 فصم اندراسي انثبني نهفرقخ انراثعخ )انشعت األدثيخ(انعًهي نهجدول ايتحبنبد 

         ــ الئحخ جديدح 9102/9191نهعبو انجبيعي 
 

                             

 بة علم النفسشع شعبة الجغرافيا شعبة التاريخ شعبة اللغة الفرنسية شعبة اللغة االنجليزية شعبة اللغة العربية اليوم والتاريخ
شعبة اجتماع أساسي/ فلسفة 

 فرعي
شعبة فلسفة أساسي/ 

 اجتماع فرعي

 األحد
32/8/3232 
(11-13) 

 صباًحا

 الفروق الفردية والقياس النفسي 

 الثالثاء
35/8/3232 

 ( صباًحا9-12)

 الحاسوب وتعليم اللغة العربية
        

- ------------------ - ------------------------- - ---------------------------- 
 خرائط طبوغرافية

       
--------------- 

 بحوث ميدانية
            

--------------- 
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 هفصم اندراسي انثبني نهفرقخ انراثعخ )انشعت انعهًيخ(انعًهي نجدول ايتحبنبد 

 ( صجبًحب01-2)     ــ الئحخ جديدح 9102/9191نهعبو انجبيعي 
 

                             
 

شعبة الكيمياء بالمغة  شعبة البيولوجي شعبة الفيزياء شعبة الكيمياء اليوم والتاريخ
 االنجميزية

شعبة البيولوجي بالمغة 
 االنجميزية

 شعبة الرياضيات بالمغة اإلنجميزية شعبة الرياضيات

 األربعاء
19/8/3232 

      IIIكيًيبء غير عضويخ  -
               

 

 

 طبقبد جديدح ويتجددح   -

 عهى انحشراد            -
 احيبء يبئيخ + حيواٌ اقتصبدي -

 IIIكيًيبء غير عضويخ  -

 

 عهى انحشراد           -
احيبء يبنيخ + حيواٌ  -

 اقتصبدي

- ---------------- - ------------------ 

 السبت
 33/8/3232 

 الفروق الفردية والقياس النفسي 

 32/8/3232األحد 
       VIIعضويخ  كيًيبء -

 

 فيسيبء انًواد -
 دوائر ينطقيخ ورقًيخ   -

 تكنونوجيب حيويخ -
            

 جيو فيسيبء             -

 VIIكيًيبء عضويخ  -

 

 تكنونوجيب حيويخ -
 جيو فيسيبء             -

- ---------------------- - ---------------------- 

 اإلثنين
 32/8/3232 

 VIكيًيبء فيسيبئيخ 

          

 يقبل وثحث 

                          

              وراثخ -
 انفهورا انًصريخ       -

 VIكيًيبء فيسيبئيخ 

        

 وراثخ -
 انفهورا انًصريخ       -

- ---------------------- - ---------------------- 

الثالثاء 
35/8/3232 

 VIIكيًيبء فيسيبئيخ 

         
------------------- ----------------------- 

 VIIكيًيبء فيسيبئيخ 

        
--------------- 

------------------------ ------------------------ 
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 هفصم اندراسي انثبني نهفرقخ انراثعخ )انتعهيى األسبسي(انعًهي نجدول ايتحبنبد 

 صجبًحب( 09-00)         ــ الئحخ جديدح 9102/9191نهعبو انجبيعي 
 

                             
 

 

 شعجخ انريبضيبد شعجخ انعهوو شعجخ انهغخ االنجهيسيخ شعجخ انهغخ انعرثيخ انيوو وانتبريخ

 األربعاء
19/8/3232 

 انحبسوة وتعهيى انهغخ انعرثيخ         
 

 تطجيقبد نغويخ

 عهوو ثيونوجيخ وجيونوجيخ:      -
 حشراد وطفيهيبد وثيئخ -
 ثيئيخ + جيونوجيب يصر  جيونوجيب  -

   :فيسيبء 
 اهتسازاد ويوجبد -

 فيسيبء حديثخ       -

الثالثاء 
35/8/3232 

 انًعبجى انعرثيخ                          
 

 

 خطبء                           تحهيم األ

 كيًيبء عضويخ                          

 
 دينبييكب حراريخ

 
 
 


