
  

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

 2:54 – 2:00 21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

عقوبات/ د. هوفق  أ.قحطاى/ حوال شخصية د. بيركهذني/  األحذ د.  غالب تجاري/     

  أ.قحطاى/ أحوال شخصية د.  غالبتجاري/  هشامنظن/ د.  عقوبات/ د. هوفق االثنين

  عقوبات/ د. هوفق أ.قحطاى/ أحوال شخصية د. بيرك هذني/  صالحإداري/ د.  الثالثاء

  صالحإداري/ د.  ساعة ارشادية د. بيركهذني/  الذخيل هالية/ د. أحوذ األربعاء

  صالحإداري/ د.  احوذ الذخيلهالية/ د.  د. بيركهذني/  إنجليسي/ م. هوفق الخميس

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

 2:54 – 2:00 21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

  عقوبات/ د. هوفق د.  غالب تجاري/  د. بيركهذني/  أ.قحطاى/ أحوال شخصية األحذ

  هشامنظن/ د.  أ.قحطاى/ أحوال شخصية عقوبات/ د. هوفق د.  غالبتجاري/  االثنين

 عقوبات/ د. هوفق أ.قحطاى/ أحوال شخصية د. بيرك هذني/  صالحإداري/ د.  ساعة ارشادية الثالثاء

  فارش هالية/ د. أحوذ صالحإداري/ د.  إنجليسي/ م. هوفق د. بيركهذني/  األربعاء

  د. بيركهذني/  احوذ فارشهالية/ د.  صالحإداري/ د.  ساعة ارشادية الخميس



 

 

  –ج  –شعبة  1028 – 1027السنة الذراسية  –الذراسة الصباحية  –جذول الذروس األسبوعي للمرحلة الثانية 

 2:54 – 2:00 21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

  م.م. وسام هذني/  أ.قحطاى/ أحوال شخصية د.  غالب تجاري/  ظافرعقوبات/ د.  األحذ

 هشامنظن/ د.  ظافرعقوبات/ د.  د.  غالبتجاري/  م.م. وسام هذني/  أ.قحطاى/ أحوال شخصية االثنين

  ظافرعقوبات/ د.  علياءإداري/ د.  م.م. وسام هذني/  أ.قحطاى/ أحوال شخصية الثالثاء

  ساعة ارشادية فارش هالية/ د. أحوذ علياءإداري/ د.  م.م. وسام هذني/  األربعاء

  فارش هالية/ د. أحوذ إنجليسي/ م. هوفق ساعة ارشادية علياءإداري/ د.  الخميس

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

 2:54 – 2:00 21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

  ساعة ارشادية م.م. وسام هذني/  د.  علي تجاري/  ظافرعقوبات/ د.  األحذ

  عاهرنظن/ د.  م.م. وسام هذني/  د.  عليتجاري/  ظافرعقوبات/ د.  االثنين

 د. خالذ/ أحوال شخصية شيواء فارشهالية/ د.  ظافرعقوبات/ د.  علياءإداري/ د.  م.م. وسام هذني/  الثالثاء

  م.م. وسام هذني/  علياءإداري/ د.  شيواء فارشهالية/ د.  د. خالذ/ أحوال شخصية األربعاء

   علياءإداري/ د.  إنجليسي/ م. هوفق د. خالذ/ أحوال شخصية الخميس

 –هـ  –شعبة   1028 – 1027السنة الذراسية  –الذراسة الصباحية  –الذروس األسبوعي للمرحلة الثانية جذول 

 2:54 – 2:00 21:54 – 21:00 22:54 – 22:00 20:54 – 20:00 09:54 – 09:00 التوقيت

  م.م. وسام هذني/  د.  علي تجاري/  ظافرعقوبات/ د.  فوازإداري/ د.  األحذ

 د.  عليتجاري/  م.م. وسام هذني/  عاهرنظن/ د.  ظافرعقوبات/ د.  فوازإداري/ د.  االثنين

 م.م. وسام هذني/  د. خالذ/ احوال شخصية شيواء فارشهالية/ د.  ظافرعقوبات/ د.  فوازإداري/ د. الثالثاء

  د. خالذ /أحوال شخصية شيواء فارشهالية/ د.  م.م. وسام هذني/  ساعة ارشادية األربعاء

   إنجليسي/ م. هوفق د. خالذ/ أحوال شخصية ساعة ارشادية الخميس


