
G21 L1سقانة الطاهر بمدرج08:006-09:00الخم سشارف خوجة الط ةمدرج09:006-11:00الخم سفرحات سم لودمدرج11:003-12:00الخم د م مدرج14:006-15:00األرعاءبوعب
G22 L1سقانة الطاهر مان مدرج08:006-09:00الخم طو ا سق ةمدرج09:003-11:00الخم سفرحات سم لودمدرج11:003-12:00الخم د م مدرج14:006-15:00األرعاءبوعب
G23 L1 د الغا ت ع ستغال بمدرج08:005-09:00الخم سشارف خوجة الط سالعقون سهاممدرج09:006-11:00الخم مدرج14:001-15:00األرعاءداي وساممدرج11:001-12:00الخم
G24 L1ة دسم سالعا سزن عمدرج08:001-09:00الخم سخل اسمهانمدرج09:005-11:00الخم زةمدرج11:006-12:00الخم مدرج14:003-15:00األرعاءفرحا ل
G25 L1ا سالوا اس مان مدرج08:003-09:00الخم طو ا سق ستوا محمدمدرج09:003-11:00الخم مةمدرج11:005-12:00الخم س ف هللا  مدرج14:004-15:00األرعاءض
G26 L1ا سالوا اس بمدرج08:003-09:00الخم سشارف خوجة الط ستوا محمدمدرج09:006-11:00الخم ش مدرج11:005-12:00الخم مدرج14:005-15:00األرعاءهارون 
G27 L1 د الغا ت ع ستغال سزن عمدرج08:005-09:00الخم سخل اسمهانمدرج09:005-11:00الخم مةمدرج11:006-12:00الخم س ف هللا  مدرج14:004-15:00األرعاءض
G28 L1سقانة الطاهر سالعمودي مينةمدرج08:006-09:00الخم دمدرج09:004-11:00الخم سعنا السع لودمدرج11:004-12:00الخم د م مدرج14:006-15:00األرعاءبوعب
G29 L1سبركة مشنان دةمدرج08:004-09:00الخم دي حم سزا سخل اسمهانمدرج09:001-11:00الخم زةمدرج11:006-12:00الخم مدرج14:003-15:00األرعاءفرحا ل
G30 L1سبركة مشنان سالعمودي مينةمدرج08:004-09:00الخم دمدرج09:004-11:00الخم سعنا السع ش مدرج11:004-12:00الخم مدرج14:005-15:00األرعاءهارون 

G21 L1ة ةمدرج12:003-13:00األرعاءمخلوف ساس مدرج13:003-14:00األرعاءم وهي
G22 L1ة ةمدرج12:003-13:00األرعاءمخلوف ساس مدرج13:003-14:00األرعاءم وهي
G23 L1ة شنةمدرج12:004-13:00األرعاءع عادل مدرج13:001-14:00األرعاءأس
G24 L1اس نجمةمدرج12:004-13:00األرعاءع عادل مدرج13:004-14:00األرعاءع
G25 L1اوي ل دةمدرج12:005-13:00األرعاءح مدرج13:006-14:00األرعاءمرزوق سع
G26 L1اوي ل دةمدرج12:005-13:00األرعاءح مدرج13:006-14:00األرعاءمرزوق سع
G27 L1مة ح ك دمدرج12:006-13:00األرعاءشط مدرج13:005-14:00األرعاءعدوان رش
G28 L1مة ح ك دمدرج12:006-13:00األرعاءشط مدرج13:005-14:00األرعاءعدوان رش
G29 L1 دةمدرج12:001-13:00األرعاءبرات الخ مدرج13:006-14:00األرعاءمرزوق سع
G30 L1مة ح ك اس نجمةمدرج12:006-13:00األرعاءشط مدرج13:004-14:00األرعاءع

ة؛ ض ع آخر للحصص التع عة أسابيع، مع احتمال إضافة أسب ، تنطلق الدراسة يوم اإلثن 18 جان 2021 لمدة أر ً أو
قات  نفس الوقت؛ ات وتطب نامج أعاله محا مثل ال ا،  ثان
ات فقط  ع النحو التا : درس محا

ُ
س ال ت ثالثا، المقاي

حة عاءرحا صل حةمدرج 15:006-16:00األر عاءرحا صل اش أم مدرج 10:002-11:00األر عاءطع دمدرج 10:002-11:00األر د المج عاءدماغ ع مدرج 10:002-11:00األر

ج. ل ف نامج المفصل ل اس مثلما هو موضح  ال التناوب ب المق ع آخر حصت  ع حصة وأسب درسان 6 ساعات، أي أسب ُ ة 1 واالقتصاد الجز 1  اس المحاس عا، مق را
اء كورونا. ة من و جراءات الوقا ام ب ورة االل ام األفواج المسجل فيها مع  ة اح خامسا، ع جميع الطل

التوفيق للجميع

ة 1مدخل للقانون س فر

ع األول والرابع درس األسب ع الثالثُ درس األسب ع الثا ُ درس األسب ُ

ات 1 اض اإلحصاء 1ال
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ة اس المنهج اإلضافة إ مق ة  س الوحدة المنهج مقاي
مالحظات مهمة:

ة مدخل لعلم االجتماعالمنهج

سي  ة عامة 1مدخل لالقتصاد وال ةاالقتصاد الجز 1محاس ــــخ الوقائع االقتصاد تار
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ة س الوحدة األساس مقاي


