
 

 2021-2020العام الدراسي  – لثاني الفصل ا /جدول المرحلة االولى  

 

 26/4/2021مالحظة : يتم العمل بالجدول اعاله اعتبارا من 

 الساعة  اليوم م
 شعبة أ

 االستاذ      المادة                     

 شعبة ب 

 األستاذ       المادة                 

 شعبة ج 

 األستاذ      المادة                 

 شعبة د

 االستاذ       المادة                

 شعبة هـ 

 االستاذ      المادة 

 شعبة و 

 االستاذ      المادة  

 االحد

 اندلس د. مدخل   د.رباب    حقوق انسان م.م.سرى  تاريخ  د.مصدق  دستوري  د.مها  دستوري  د.عماد مدخل 8:30

 م.م.ايثار اقتصاد  م.م.فاطمة  تاريخ  د.رباب  انسان حقوق  م.م.سرى  تاريخ  د.عماد مدخل د.مها  دستوري  9:30

 سرى م.م.  تاريخ  د.عماد مدخل   د.مصدق  دستوري  د.اندلس  مدخل   م.م.فاطمة  تاريخ  د.صبا  حقوق انسان  10:30

 د.مصدق  دستوري  م.م.زينة  حاسبة   س .اندلد مدخل م.م.ايثار اقتصاد  د.صبا  حقوق انسان  م.م.فاطمة  تاريخ  11:30

 م.م.زينة  حاسبة   د.مها  دستوري  م.م.ايثار اقتصاد  د.رباب  حقوق انسان      12:30

 د.رباب  انحقوق انسا م.م.ايثار اقتصاد  م.م.زينة  حاسبة        1:30 

 االثنين 

 اندلس د. مدخل   م.م.دريد  عقاب  د.مصدق  دستوري  م.م.فاطمة  تاريخ  د.مها  دستوري  8:30

 د.مصدق  دستوري  م.م.دريد  عقاب  م.م.سرى  تاريخ  اندلس د. مدخل د.مها  دستوري  د.عماد مدخل 9:30

 م.م.سرى  تاريخ   د.مها  دستوري  د.مصدق  دستوري    عمادد. مدخل م.م.دريد    عقاب 10:30

   د.عماد مدخل اندلس د. مدخل م.م.سرى  تاريخ  م.م.دريد  عقاب  م.م.ايثار اقتصاد  11:30

       م.م.دريد  عقاب  م.م.ايثار اقتصاد  م.م.فاطمة  تاريخ  12:30

 م.م.دريد  عقاب  م.م.فاطمة  تاريخ          1:30 

 الثالثاء

  مادة اختيارية   مادة اختيارية   مادة اختيارية   مادة اختيارية  _ _ - - 8:30

  مادة اختيارية   مادة اختيارية   مادة اختيارية   مادة اختيارية  _ _ - - 9:30

       د.مصدق  دستوري  م.م.زينه  حاسبة  د.مها  دستوري  10:30

     د.مصدق  دستوري  م.م.زينه  حاسبة  د.مها  دستوري    11:30

 د.مصدق  دستوري  د.مها  دستوري        م.م.زينه  حاسبة  12:30

 االربعاء 

 م.م.رسل  Eمدخل    د.رباب  حقوق انسان  م.م.سرى  تاريخ  د.عماد مدخل د.هيفاء  شريعة  8:30

 د.رباب  حقوق انسان  م.م.فاطمة  تاريخ  م.م.سرى  تاريخ  رسل م.م.  Eمدخل د.هيفاء  شريعة  د.عماد مدخل 9:30

 م.م.سرى  تاريخ  د.عماد مدخل اندلس د. مدخل   د.هيفاء  شريعة  رسل م.م. Eمدخل  م.م.فاطمة  تاريخ  10:30

   د.رباب  حقوق انسان  .عباس د شريعة  اندلس د. مدخل   م.م.فاطمة  تاريخ  رسل م.م. Eمدخل  11:30

 اندلس د. مدخل عباس د. شريعة  رسل م.م. Eمدخل  د.رباب  حقوق انسان   Eقواعد  م.م.ايثار اقتصاد  12:30

 .عباس د شريعة  م.م.رسل  Eل مدخ     م.م.ايثار اقتصاد  د.صبا  حقوق انسان  1:30 

 
 

 الخميس 

 
 
 
 
 

  Eقواعد  م.م.ايثار اقتصاد      د.هيفاء  شريعة  رسل م.م. Eمدخل  8:30

 م.م.ايثار اقتصاد       Eقواعد  رسل م.م. E مدخل د.هيفاء  شريعة  9:30

     عباس د. شريعة  رسل م.م. Eمدخل     Eقواعد  10:30

    Eقواعد  رسل م.م. Eمدخل  د.هيفاء  شريعة  د.صبا  حقوق انسان    11:30

 عباس د. شريعة  م.م.رسل  Eمدخل  م.م.ايثار اقتصاد     مادة اختيارية    مادة اختيارية  12:30

 م.م.رسل  Eمدخل  عباس د. شريعة   Eقواعد  م.م.ايثار اقتصاد   مادة اختيارية   مادة اختيارية  1:30 


