
  

  –أ  –شعبة   1028 – 1027السنة الذراسية  –الذراسة الصباحية  –جذول الذروس األسبوعي للمرحلة األولى 

  21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

  محمد يوسف دستوري/ د.  ساعة ارشادية مىار إجرام وعقاب/ د.  عمار تأريخ قاوون/ د. األحذ

  مىارجرام وعقاب/ د. إ د. زكريامدخل قاوون/ محمد يوسف دستوري/ د.  . عمارتأريخ قاوون / د االثنين

  د. زكريامدخل قاوون /  محمد يوسفدستوري/ د.  د. احمد عربي/ إوجليسي/ م. موفق الثالثاء

  د. زكرياقاوون /مدخل  عماد م.م.حاسوب/  مدخل شريعة/ د. ويكل وومانحقوق إوسان/ د.  األربعاء

  ساعة ارشادية وومان حقوق إوسان/ د.  مدخل شريعة/ د. ويكل ساعة ارشادية الخميس

  –ب  –شعبة   1028 – 1027السنة الذراسية  –الذراسة الصباحية  –جذول الذروس األسبوعي للمرحلة األولى 

  21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

  مىار إجرام وعقاب/ د.  عمار تأريخ قاوون/ د. محمد يوسف دستوري/ د.  ساعة ارشادية األحذ

  . عمارتأريخ قاوون / د مىارجرام وعقاب/ د. إ د. زكريامدخل قاوون/ محمد يوسف دستوري/ د.  االثنين

  إوجليسي/ م. موفق د. احمد عربي/ د. زكريامدخل قاوون /  محمد يوسفدستوري/ د.  الثالثاء

  مدخل شريعة/ د. ويكل وومانحقوق إوسان/ د.  عماد م.م.حاسوب/  د. زكريامدخل قاوون / األربعاء

  ساعة ارشادية ساعة ارشادية وومان حقوق إوسان/ د.  مدخل شريعة/ د. ويكل الخميس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – جـ –شعبة   1028 – 1027السنة الذراسية  –الذراسة الصباحية  –جذول الذروس األسبوعي للمرحلة األولى 

  21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

   عبد هللادستوري/ د.  م.م. تحسيهتأريخ قاوون/  ساعة ارشادية األحذ

  عمادحاسوب/ م.م.  م.م. تحسيهتأريخ قاوون/  عبد هللادستوري/ د.  زكرياد. مدخل قاوون /  االثنين

  د. احمد عربي/ د. زكريامدخل قاوون /  إوجليسي/ م. موفق عبد هللادستوري/ د. الثالثاء

  م. اسماءجرام وعقاب/ إ د. زكريامدخل قاوون /  احمد حقوق إوسان/ د.  ويكلمدخل شريعة/ د.  األربعاء

  ويكلمدخل شريعة/ د.  ساعة ارشادية م. اسماءإجرام وعقاب/  احمد حقوق إوسان/ د.  الخميس

  –د  –شعبة   1028 – 1027السنة الذراسية  –الذراسة الصباحية  –جذول الذروس األسبوعي للمرحلة األولى 

  21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

   م.م. تحسيهتأريخ قاوون/  عبد هللادستوري/ د.  ساعة ارشادية األحذ

  ساعة ارشادية عمادحاسوب/ م.م.  م.م. تحسيهتأريخ قاوون/  عبد هللادستوري/ د.  االثنين

  د. محمدمدخل قاوون /  إوجليسي/ م. موفق عبد هللادستوري/ د. د. احمد عربي/ الثالثاء

  د. محمدمدخل قاوون /  ويكلمدخل شريعة/ د.  كامل حقوق إوسان/ د.  اسماء م.جرام وعقاب/ إ األربعاء

  م. اسماءجرام وعقاب/ إ ويكلمدخل شريعة/ د. د. محمدمدخل قاوون /  كامل حقوق إوسان/ د.  الخميس


