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  (انذراضة انصباحُة  )  2018/2019جذول انذروش االضبىػٍ نهؼاو انذراضٍ 

انصف االول ـ ب ـ  انصف االول ـ أ ـ  انساعت  االٍاو  

االستار انًوضوع االستار انًوضوع 

وعذ  . و.وقواعذ  فَُت   8:30.االحذ  

وعذ  . و.وقواعذ سؤدد .و.أاَكهَسً  9:30

وفاء  . و.وعهى صوث وعذ  . و.وقواعذ  10:30

وفاء  . و.وعهى صوث وعذ  . و.وقواعذ  11:30

 رٍاضت     12:30

1:30     

يَسوٌ . و.وايالء وفاء  . و.وعهى صوث  8:30.االثٍَُ 

يَسوٌ . و.وايالء وفاء  . و.وعهى صوث  9:30

عاير  . و.ويحادثت  وعذ  . و.وقواعذ  10:30

عاير  . و.ويحادثت  نًَاء . و.وقراءة   11:30

  نًَاء . و.وقراءة   12:30

1:30     

 فَُت   رٍاضت   8:30.انثالثاء 

يُال  .واستَعاب عاير  . و.ويحادثت   9:30

يُال  .واستَعاب عاير  . و.ويحادثت   10:30

ارواء . دحقوق اَساٌ  يَسوٌ . و.وايالء  11:30

ارواء . دحقوق اَساٌ  يَسوٌ . و.وايالء  12:30

1:30     

نًَاء . و.وقراءة  وعذ  . و.وقواعذ  8:30.االربعاء 

نًَاء . و.وقراءة  وفاء  . و.وعهى صوث  9:30

وفاء  . و.وعهى صوث عاير  . و.ويحادثت   10:30

عاير  . و.ويحادثت  يُال  .واستَعاب  11:30

  يُال  .واستَعاب  12:30

1:30     

سؤدد .و.أاَكهَسً ارواء . دحقوق اَساٌ   8:30.انخًَس 

وعذ  . و.وقواعذ ارواء . دحقوق اَساٌ   9:30

وعذ  . و.وقواعذ فرح  . وحاسباث   10:30

فرح  . وحاسباث  يُال  .واستَعاب   11:30

يُال  .واستَعاب     12:30

1:30     
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 ( انذراضة انصباحُة )  2018/2019جذول انذروش االضبىػٍ نهؼاو انذراضٍ 

 

 األٍاو

 انصف انثاٌَ ـ ب ـ انصف انثاٌَ ـ أ ـ انساعت

 االستار انًوضوع االستار انًوضوع

 االحذ

.8:30 حازو.د يقذيت فٌ االدب  وفاء.و.و اَشاء   

سعاد.و قواعذ 9:30 عاير.و.و استَعاب   

عاير.و.و استَعاب 10:30 سعاد.و قواعذ   

بشرى.و.و قراءة 11:30 عاير.و.و استَعاب   

12:30     

1:30     

 األثٍَُ

.8:30 وداد.و يذخم اني انترجًت  حازو.د يقذيت فٌ االدب   

وداد.و يذخم اني انترجًت 9:30 رشا. د اَكهَسً   

رشا. د اَكهَسً 10:30 وداد.و يذخم اني انترجًت   

يَسوٌ.و.و يحادثت 11:30 وداد.و يذخم اني انترجًت   

ورود. د عربٌ 12:30 يَسوٌ.و.و يحادثت   

1:30     

 انثالثاء

.8:30 حازو.د يقذيت فٌ االدب  ورود. د عربٌ   

سعاد.و قواعذ 9:30 بشرى.و.و قراءة   

بشرى.و.و قراءة 10:30 يَسوٌ.و.و يحادثت   

عاير.و.و استَعاب 11:30 سعاد.و قواعذ   

عاير.و.و استَعاب 12:30 وداد.و يذخم اني انترجًت   

وداد.و يذخم اني انترجًت 1:30    

 االربعاء

.8:30 ورود. د عربٌ  حازو.د يقذيت فٌ االدب   

يَسوٌ.و.و يحادثت 9:30 ورود. د عربٌ   

وداد.و يذخم اني انترجًت 10:30 سعاد.و قواعذ   

سعاد.و قواعذ 11:30 بشرى.و.و قراءة   

وداد.و يذخم اني انترجًت 12:30 عاير.و.و استَعاب   

1:30     

 انخًَس

.8:30 يَسوٌ.و.و يحادثت  َذى. و حاسباث   

َذى. و حاسباث 9:30 وفاء.و.و اَشاء   

سعاد.و قواعذ 10:30 يَسوٌ.و.و يحادثت   

وفاء.و.و اَشاء 11:30 سعاد.و قواعذ   

وداد .ويذخم اني انترجًت وفاء .و.واَشاء  12:30

1:30     
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  انثانث ـ ج ـ  انثانث ـ ب ـ  انثانث ـ أ ـ  انطاػة  االَاو  

االحذ 

و ضىضن  .واضتُؼاب  و بشري .وترجًة ػهًُة  هذي  . ونظرَات نغة   8:30.

هنذ . و.ويحادثة  و بشري .وترجًة ػهًُة  ينً . و.ونحى  9:30

هنذ . و.ويحادثة  ػًار . و.وشؼر  ينً . و.ونحى  10:30

ينً . و.ونحى هنذ . و.ويحادثة  ػًار . و.وشؼر   11:30

ينً . و.ونحى و بشري .وترجًة ػهًُة  نًُاء  . و.ويحادثة   12:30

ترجًة  1:30

ضُاضُة  

ػًار . و.وشؼر    نجذت .د

االثنُن 

ترجًة بشار  . و.وانكهُسٌ  ورود . دػربٍ  8:30.

ضُاضُة  

نجذت .د

ترجًة هذي  . ونظرَات نغة  ورود . دػربٍ  9:30

ضُاضُة  

نجذت .د

بشار  . و.وانكهُسٌ  ورود . دػربٍ ػًار . و.وشؼر   10:30

و بشري  .وترجًة ػهًُة  ػًار . و.وشؼر  بشار  . و.وانكهُسٌ   11:30

و بشري  .وترجًة ػهًُة  ػًار . و.وشؼر  هذي  . ونظرَات نغة   12:30

  نجذت .دترجًة ضُاضُة     1:30

انثالثاء 

ترجًة  8:30.

ضُاضُة  

ػًار . و.وشؼر  ينً . و.ونحى نجذت .د

ترجًة  9:30

ضُاضُة  

رنا  . و.وانشاء  ينً . و.ونحى نجذت .د

ورود . دػربٍ نجذت .دترجًة ضُاضُة  و ضىضن  .واضتُؼاب   10:30

ورود . دػربٍ نجذت .دترجًة ضُاضُة  ينً . و.ونحى  11:30

و بشري  .وترجًة ػهًُة  و ضىضن  .واضتُؼاب  ينً . و.ونحى  12:30

ترجًة   و بشري .وترجًة ػهًُة   1:30

ضُاضُة  

نجذت .د

االربؼاء 

هذي  . ونظرَات نغة  و ضىضن  .واضتُؼاب  و بشري .وترجًة ػهًُة   8:30.

و ضىضن  .واضتُؼاب  ينً . و.ونحى و بشري .وترجًة ػهًُة   9:30

رنا  . و.وانشاء  ينً . و.ونحى و ضىضن  .واضتُؼاب   10:30

هنذ . و.ويحادثة  رنا  . و.وانشاء  هذي  . ونظرَات نغة   11:30

  ورود . دػربٍ ػًار . و.وشؼر   12:30

1:30       

انخًُص 

ينً . و.ونحى رنا  . و.وانشاء  نًُاء  . و.ويحادثة   8:30.

هذي  . ونظرَات نغة  هنذ  . و.ويحادثة  نًُاء  . و.ويحادثة   9:30

هذي  . ونظرَات نغة  هنذ  . و.ويحادثة  ػًار . و.وشؼر   10:30

ػًار . و.وشؼر  هذي  . ونظرَات نغة  رنا  . و.وانشاء   11:30

ػًار . و.وشؼر  هذي  . ونظرَات نغة  رنا  . و.وانشاء   12:30

ينً . و.ونحى ػًار . و.وشؼر     1:30
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  (انذراضة انصباحُة  )   2019 / 2018جذول انذروش االضبىػٍ نهؼاو انذراضٍ 

انصف انرابغ ـ ب ـ  انصف انرابغ ـ أ ـ  انطاػة  االَاو  

االضتار انًىضىع االضتار انًىضىع 

نجذت . دنثر زَاد  . ديحادثة   8:30.االحذ  

نجذت . دنثر احًذ  . دترجًة ادبُة   9:30

ػهٍ  . دترجًة قانىنُة  نجذت . دنثر  10:30

اضُم  . دانكهُسٌ  نجذت . دنثر  11:30

ػاير  . دػهى نغة  احًذ  . دترجًة ادبُة   12:30

1:30     

َهذز . و.أػثًانُة  زَاد  . ديحادثة   8:30.االثنُن 

َهذز . و.أػثًانُة  اضُم  . دانكهُسٌ   9:30

ػاير  . دػهى نغة  ضهاو  . دنحى  10:30

ينال  . ويحادثة  ضهاو  . دنحى  11:30

ينال  . ويحادثة  ػاير . دػهى نغة   12:30

1:30     

ضهاو  . دنحى ػهٍ  . دترجًة قانىنُة   8:30.انثالثاء 

ضهاو  . دنحى ػهٍ  . دترجًة قانىنُة   9:30

احًذ  . دترجًة ادبُة  َهذز . و.أػثًانُة   10:30

احًذ  . دترجًة ادبُة  َهذز . و.أػثًانُة   11:30

ػهٍ  . دترجًة قانىنُة  احًذ  . دترجًة ادبُة   12:30

1:30     

ػاير  . دػهى نغة  ضهاو  . دنحى  8:30.االربؼاء 

ػهٍ  . دترجًة قانىنُة  ضهاو  . دنحى  9:30

ضهاو  . دنحى ػهٍ  . دترجًة قانىنُة   10:30

ضهاو  . دنحى زَاد  . ديحادثة   11:30

هذي . ويقانة ويراضالت  ػاير  . دػهى نغة   12:30

احًذ  . دترجًة ادبُة  هذي . ويقانة ويراضالت   1:30

ينال  . ويحادثة  َهذز . و.أػثًانُة   8:30.انخًُص 

هذي . ويقانة ويراضالت  َهذز . و.أػثًانُة   9:30

هذي . ويقانة ويراضالت  ػاير . دػهى نغة   10:30

َهذز . و.أػثًانُة  هذي . ويقانة ويراضالت   11:30

َهذز . و.أػثًانُة  هذي . ويقانة ويراضالت   12:30

1:30     

 


