
 (16...رقم الق اعة )2017 – 2018 (Aاالولى مسائي )جدول المرحلة   

 
 

 

 

 

 4:30-5:30 9:30-10:30 8:30-9:30 7:30-8:30 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30-3:30 اليوم

 حمٕق أَظاٌ االحد

 و.و.اطًاء

 A1عضٕٚح ع

 و.و.يحًذ رضا +طهٕٖ جاطى

 A2تحهٛهٛح ع 

+أالء ْاد٘ و.و.اطايح حًٛذ   

 

 A2عضٕٚح ع 

 و.و.يحًذ رضا+طهٕٖ جاطى 

 A1تحهٛهٛح ع 

 و.و.اطايح حًٛذ  + االء ْاد٘ 

 

 اَكهٛش٘ االثنين

 و.و.يصطفٗ 

 عهى انُفض انتزتٕ٘

 و.و.عهٙ حًٕد

 

 تحهٛهٛح ٌ

 يُٓذ انحهٕ  

 

 أطض تزتٛح  الثالثاء

 و.و.شٓالء  

 العضٕٚح ٌ

 و.و.جٓاٌ حًٛذ

 تحهٛهٛح ٌ

 يُٓذ انحهٕ

 

 عهٕو حٛاج ٌ االربعاء

 و.و.طزاب

 رٚاضٛاخ 

 د.سٚاد َثٛم 

 A1عهٕو حٛاج ع

 و.و.تتٕل

 A2حاطثاخ ع

 و.و.صفا احًذ 

 A2عهٕو حٛاج ع 

 و.و.تتٕل

 A1حاطثاخ ع 

 و.و.أطايح ثايز 

 

 أطض تزتٛح  الخميس

 و.و.شٓالء

 انهغح انعزتٛح 

 د.َثزاص

 عضٕٚح ٌ

 و.و.يحًذ عالء

 



 .....رقم الق اعة )الرياضيات(2017 – 2018 (Bمسائي )االولى  جدول المرحلة   

 

 

 

 

 

 

 

 4:30-5:30 9:30-10:30 8:30-9:30 7:30-8:30 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30-3:30 اليوم

 عهٕو حٛاج ٌ االحد

 و.و.طزاب 

 حمٕق اَظاٌ

 و.و.أطًاء

 B1عهٕو حٛاج ع

 و.و.تتٕل 

 B1حاطثاخ ع

  و.و.اطايح ثايز 

حٛاج ععهٕو  B2 

 و.و.تتٕل

 B2حاطثاخ ع 

 و.و.صفا احًذ

 

 عهى انُفض انتزتٕ٘  االثنين

 و.و.عهٙ حًٕد

 أَكهٛش٘ 

 و.و.يصطفٗ

 رٚاضٛاخ

 د.سٚاد َثٛم 

 

 العضٕٚح ٌ الثالثاء

 و.و.جٓاٌ حًٛذ

 تحهٛهٛح ٌ

 يُٓذ انحهٕ

 

 B1عضٕٚح ع االربعاء

جاطى و.و.يحًذ رضا+طهٕٖ  

 B2تحهٛهٛح ع

+أالء ْاد٘  حًٛذ و.و.أطايح  

 B2عضٕٚح ع

  جاطى و.و.يحًذ رضا +طهٕٖ

 B1تحهٛهٛح ع

االء ْاد٘+ حًٛذ و.و.أطايح  

 

 انهغح انعزتٛح الخميس

 د.َثزاص

 اطض تزتٛح 

 و.و.شٓالء

 عضٕٚح ٌ   

 يحًذ عالء

 



 (20....رقم الق اعة )2017 – 2018 (Aالثانية مسائي )جدول المرحلة   

 

 

 

 

 

 

  9:30-10:30 8:30-9:30 7:30-8:30 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30-3:30 اليوم

 العضٕٚح ٌ االحد

 و.و. يُٓذ جاتز

A1العضٕٚح ع 

+عهٙ رساقو.و. يُٓذ جاتز  

 

 

A2العضٕٚح ع 

  و.و. يُٓذ جاتز+عهٙ رساق

 

 رٚاضٛاخ االثنين

 د.سٚاد َثٛم

 تحهٛهٛح ٌ

 د.عال يٓذ٘ 

 عضٕٚح ٌ

 يحًذ عالء

 

 فٛشٚأٚح ٌ الثالثاء

 و.و. يُال عثذ

 A1فٛشٚأٚح ع

 و.و.يحًذ طاْز +يٓا جاطى

 A2فٛشٚأٚح ع

 و.و.يحًذ طاْز +يٓا جاطى

 عهى انُفض انًُٕ االربعاء

 و.و.أًٍٚ اَٛض

 A1تحهٛهٛح ع 

 و.و.أٚاد طايٙ +طزٖ طتار

A2عضٕٚح ع 

 و.و. حظٍٛ +فزلاٌ 

A2تحهٛهٛح ع 

 و.و.أٚاد طايٙ +طزٖ طتار

A1عضٕٚح ع 

 و.و.حظٍٛ+فزلاٌ 

 A1حاطثاخ ع  الخميس

 و.و.صفا احًذ

 

A2 حاطثاخ ع 

 و.و.أطايح ثايز

 

 



 (21......رقم الق اعة ) 2017 – 2018 (Bالثانية مسائي )جدول المرحلة   

 
 

 

 

 

  9:30-10:30 8:30-9:30 7:30-8:30 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30-3:30 اليوم

 ٌفٛشٚأٚح  االحد

 و.و.يُال عثذ 

 تحهٛهٛح ٌ

 د.عال يٓذ٘

 تعهٛى ثإَ٘

 و.و.نٕاء 

 

 B1تحهٛهٛح ع االثنين

 و.و.أٚاد طايٙ +طزٖ طتار

 B2فٛشٚأٚح ع

 و.و.يحًذ طاْز +يٓا جاطى

 B2تحهٛهٛح ع

 و.و.أٚاد طايٙ +طزٖ طتار

 B1فٛشٚأٚح ع

 و.و.يحًذ طاْز +يٓا جاطى

 

 العضٕٚح ٌ الثالثاء

 يُٓذ جاتز 

 B1حاطثاخ ع

 و.و.صفا احًذ

 B2حاطثاخ ع

 و.و.اطايح ثايز

 

 رٚاضٛاخ  االربعاء

 د.سٚاد َثٛم 

 عضٕٚح ٌ

 يحًذ عالء

 عهى انُفض انًُٕ

 و.و.أًٍٚ اَٛض

 

 B1عضٕٚحع الخميس

 و.و.حظٍٛ عهٙ +فزلاٌ يحًذ

 B2العضٕٚح ع

 يُٓذ جاتز +عهٙ رساق

 B2عضٕٚحع

 و.و.حظٍٛ عهٙ +فزلاٌ يحًذ

 B1العضٕٚح ع

 +عهٙ رساقيُٓذ جاتز 

 



 (19......رلى انماعح )2017 – 2018 (Aالثالثة مسائي )جدول المرحلة   

 

 

 

 

 

 

 4:30-5:30 9:30-10:30 8:30-9:30 7:30-8:30 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30-3:30 اليوم

 فٛشٚائٛح ٌ  االحد

 أ.د. حًٛذج عٛذاٌ

A2فٛشٚائٛح ع 

جاطىو.و. َذاء عثذ االيٛز+يٓا   

A1عضٕٚح ع 

 د.رحًٍ طعًّ +أَعاو

A1 فٛشٚائٛح ع   

 و.و. َذاء عثذ االيٛز+يٓا جاطى

A2عضٕٚح ع 

 د.رحًٍ طعًّ +أَعاو

 

 تُاطمٛح ٌ  االثنين

 و.و. شذٖ عثذ االيٛز

 أرشاد

 د.عهٙ غشٕٚ٘

 صُاعٛح ٌ

 أ.و.د. يحًذ َاظى

  

 أختٛار٘ )كًٛٛاء انظطح( الثالثاء

 د.أحًذ انٛظار٘

 عضٕٚح ٌ

طعًّ د.رحًٍ  

   

 يُٓج تحث االربعاء

 د.فاضم

 حٛاتٛح ٌ

 و.و. طّ حًشِ

 طزائك تذرٚض

 و.و. يحًذ عثاص

   

 A1صُاعٛح ع  الخميس

 +طزٖ طتار طّ حًشِو.و. 

 A2تُاطمٛح ع 

 +َٕر جثارو.و. يحًذ طاْز 

 A2صُاعٛح ع 

 +طزٖ طتار  طّ حًشِو.و.

 A1تُاطمٛح ع 

 +َٕر جثارو.و. يحًذ طاْز 

  



 (18......رلى انماعح )2017 – 2018 (Bالثالثة مسائي )جدول المرحلة   

 

 

 

 

 

 

 

  9:30-10:30 8:30-9:30 7:30-8:30 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30-3:30 اليوم

 تُاطمٛح ٌ  االحد

 و.و. شذٖ عثذ االيٛز

 يُٓج تحث

 د.فاضم 

B1 صُاعٛح ع 

و.و.جٓاٌ حًٛذ   +طزٖ طتار           

 

 حٛاتٛح ٌ  االثنين

 و.و. طّ حًشِ

 صُاعٛح ٌ

 أ.و.د. يحًذ َاظى

 أرشاد 

 د.عهٙ غشٕٚ٘

  

 فٛشٚائٛح ٌ الثالثاء

 أ.د.حًٛذج عٛذاٌ

 أختٛار٘ )كًٛٛاء انظطح(

 د.أحًذ انٛظار٘

 B2صُاعٛحع 

 و.و.جٓاٌ   +طزٖ طتار   

  

 طزائك تذرٚض االربعاء

 و.و. يحًذ عثاص

 B1تُاطمٛح ع

 +َٕر جثارو.و. يحًذ طاْز 

 B2عضٕٚح ع 

 د.رحًٍ طعًّ +أَعاو 

B2 تُاطمٛح ع 

 و.و.يحًذ طاْز+َٕر جثار 

B1عضٕٚح ع 

 د.رحًٍ طعًّ +أَعاو  

 

 عضٕٚح ٌ  الخميس

 د. رحًٍ طعًّ 

 B1فٛشٚائٛح ع 

 و.و. َذاء عثذ االيٛز+يٓا جاطى

 

 B2فٛشٚائٛح ع 

 و.و. َذاء عثذ االيٛز+يٓا جاطى

 

 



 (17......رلى انماعح ) 2018 – 2017 الرابعة مسائي  جدول المرحلة                        

 

 

  9:30-10:30 8:30-9:30 7:30-8:30 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30-3:30 اليوم

 أختٛار٘ )كًٛٛاء طزٚزٚح( االحد

 و.و. عثذ انًطهة تذر

 حٛاتٛح ٌ

 و.و. سٚاد طارق

ٔتطثٛكيشاْذج   

 د.فاضم 

 

  

 كى االثنين

 و.و. يُال عثذ 

 A1حٛاتٛح ع

 و.و. طّ حًشِ+فزلاٌ يحًذ

 

A2حٛاتٛح ع 

 و.و.طّ حًشِ +فزلاٌ يحًذ

  

 A1تشخٛص عضٕ٘ ع الثالثاء

 و.و.حظٍٛ عهٙ +أالء ْاد٘ 

 A2تحهٛم انٙ ع

 و.و.يحًذ رضا +عهٙ رساق

 لٛاص ٔتمٕٚى

 و.أحظاٌ خضٛز 

 A2تشخٛص عضٕ٘ ع

عهٙ +أالء ْاد٘و.و.حظٍٛ   

 A1تحهٛم انٙ ع

 و.و.يحًذ رضا +عهٙ رساق

 

 تحهٛم انٙ ٌ االربعاء

 أ.د. يُٛز عثذ انعانٙ 

 تشخٛص عضٕ٘ ٌ

 يحًذ عالء

 

 صُاعٛح ٌ

 أ.و.د. يحًذ َاظى

 

 يشزٔع تحث انتخزج الخميس


