
 شئىٌ انطالة

 و 2020/2021( نهؼبو اندبيؼٍ شزىٌخعول يسبضــــراد انفصم انعراسٍ انثبًَ )فصم 

 نالئسخ انسبػبد انًؼزًعح )انزؼهُى انهدٍُ(
 

 اليوم    

 

 التوقيت
9 – 10  10 – 11 

11-12 

12-1 

2-3 

 

 انسجــــذ

     

  

 األزـــــــع

 زضىر ثبنكهُخ

 

 ربرَص يصر اإلساليُخ

أ.ظ/  أ.ظ/ ػبطف ػجع انعاَى+

 أزًع أيٍُ

سبػبد  3أ/ ػجعاهلل انسُع )

رعرَت يُعاٍَ =  4َظرٌ + 

 سبػبد(4

 ربرَص انفٍ

 أ.و. ظ/ ونُع ػهٍ +

 أ.و. ظ/ يسًع ػجعانىظوظ

 + أ/ صبنر سُع

 أ.ظ/ أًٍَ وزَرٌ + ظ/ ازًع يشسىد

 يؼعَُبد وصطىر

 أ.ظ./ خًبل يسدىة

أ.ظ./يسًع كًبل+ أ. يشُرح+أ./ػجع 

 انًُؼى

 

 اِثبر انُىَبَُخ انرويبَُخ يعضم إنٍ ػهى

 أ.ظ.يُبل أثى انمبسى

 ربرَص يصر انمعَى

ظ/انهبو زسٍُ+ ظ/ 

 يروي سُع

 

 األثُُــــٍ

 انًُصخ األنكزروَُخ

 

 ربرَص يصر اإلساليُخ

أ.ظ/ ػبطف ػجع انعاَى+ أ.ظ/ 

 أزًع أيٍُ

 يؼعَُبد وصطىر

 أ.ظ./ خًبل يسدىة

 أ.ظ./يسًع كًبل

 

 ربرَص انفٍ

 أ.و. ظ/ ونُع ػهٍ

 + أ.و. ظ/ يسًع ػجعانىظوظ

 أ.ظ/ أًٍَ وزَرٌ + ظ/ ازًع يشسىد

 يعضم إنٍ ػهى اِثبر انُىَبَُخ انرويبَُخ

 أ.ظ.يُبل أثى انمبسى

 ربرَص يصر انمعَى

ظ/انهبو زسٍُ+ ظ/ 

 يروي سُع

 انثالثـــــبء

 زضىر ثبنكهُخ

 

 آثبر إساليُخ

أ.ظ./ أ.ظ/ إثراهُى صجسٍ  +

أ/ ريضبٌ  أيٍُ انرشُعٌ+

 ظ صىفٍيسًى

 يمرر أضزُبري

 أَثرثىنىخُب

 أ.ظ./ شؼجبٌ األيُر+ظ./يسًع ػجع انراضً

 انًطبطر انجُئُخ

 أ.ظ./ شسبرخ أزًع

 أ.ظ./يسًع يؼزًع

 اثبر يصرَخ  لعًَخ

 أ.ظ/ َبخر ػًر + ظ/ يسًع انسُع

  

 األرثؼـــــبء

 انًُصخ األنكزروَُخ

 

 آثبر إساليُخ

+أ.ظ./  أ.ظ/ إثراهُى صجسٍ

أ/ ريضبٌ أيٍُ انرشُعٌ+ 

 يسًىظ صىفٍ

 :يمرر أضزُبري

 (أَثرثىنىخُب)

 أ.ظ./ شؼجبٌ األيُر+ظ./يسًع ػجع انراضً

 (انًطبطر انجُئُخ)

 أ.ظ./ شسبرخ أزًع

 أ.ظ./يسًع يؼزًع

 اثبر يصرَخ  لعًَخ

 أ.ظ/ َبخر ػًر + ظ/ يسًع انسُع

  

 

 انطًُـــس
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 السبــــت

 

  

 

    

 

 األحـــــــد
 زضىر ثبنكهُخ

 

ػالج وصُبَخ األضشـبة 

 األثرَـخ

أ.ظ/ َدالء يسًىظ 

+ /َُفٍُ كًبل+ظ.

 أ./سًبذػجعانًُؼى+/أ.

 ػالج وصُبَخ األضشـبة األثرَـخ

أ.ظ/ َدالء يسًىظ +ظ./َُفٍُ 

 أ./سًبذأ. ػجعانًُؼى++ كًبل

 

 

انفىرىغرافٍ  وانزىثُكانزسدُم 

 وانًىالغ األثرَخ نهًمزُُبد

أ.ظ/ شسبرخ أزًع+ ظ/ ػجع 

/يسًع أ.+ظ./يروح+ انرازق

 أ./سًبذ+رفؼذ

انزسدُم وانزىثُك 

انفىرىغرافٍ نهًمزُُبد 

 وانًىالغ األثرَخ

أ.ظ/ شسبرخ أزًع+ ظ/ ػجع 

/يسًع أ.+ظ./يروح+ انرازق

 أ./سًبذ+رفؼذ

 اضزُـــــــــــبرٌ يـــــــــبظح

بد انسبست اِنٍ فٍ رطجُم

 رسدُم ورىثُك اِثبر

/ يعٍَ .أ.ظ/ يسًع كًبل + ظ

 ػجع انًُؼى /زبيع+ أ.

 +أ./سهبو

 يـــــــــبظحاضزُـــــــــــبرٌ

رطجُمبد انسبست اِنٍ فٍ 

 رسدُم ورىثُك اِثبر

/ .أ.ظ/ يسًع كًبل + ظ

 انًُؼىػجع /يعٍَ زبيع+ أ.

 +أ./سهبو

 االثنيــــن

 يُصخ انكزروَُخ

 

الج وصُبَخ األضشبة ػ

 األثرَخ

/ .أ. ظ/َدالء يسًىظ + ظ

 َُفٍُ كًبل

انزسدُم وانزىثُك انفىرىغرافً 

 نًىالغ االثرَخنهًمزُُبد وا

/ ػجع .أ.ظ/ شسبرخ أزًع+ ظ

 انرازق

 يـــــــــبظح اضزُـــــــــــبرٌ

أسبسبد وأَشبءاد ويُكبَُكب 

/ .ظ+خًبل يسدىةأ.ظ/ انزرثخ 

 يسًع يصطفً

 بظحاضزُـــــــــــبرٌيـــــــــ

رطجُمبد انسبست اِنٍ فٍ 

 رسدُم ورىثُك اِثبر

 / يعٍَ.أ.ظ/ يسًع كًبل + ظ

 

 
 

 الثالثـــــاء

 زضىر ثبنكهُخ

 

 رسى صُبػً وزضرفً

/ .+ ظأ.ظ/ شسبرخ أزًع 

أ.ػجع يسًع يصطفً+

 يؼًمًبذ )س/ .أ + انًُؼى

 (انًىاظ انؼضىَخ

 رسى صُبػً وزضرفً

/ يسًع .+ ظأ.ظ/ شسبرخ أزًع

/ .أ  أ.ػجع انًُؼى++ يصطفً 

 (يؼًم انًىاظ انؼضىَخسًبذ )

 أػًبل خص واسزُسبش

أ.ظ/ شسبره أزًع + ظ./ َُفٍُ 

 سًبذ+ أ/أ./يرَى+

 (يؼًم اندص)

 أػًبل خص واسزُسبش

أ.ظ/ شسبره أزًع + ظ./ َُفٍُ 

     سًبذ/.+ أأ./يرَى+

 (يؼًم اندص)

 رريُى انًجبًَ األثرَخ

/ يسًع .أ.ظ/ يسًع كًبل  +ظ

./يسًع /يشُرح+أ.أيصطفً+

 رفؼذ

 رريُى انًجبًَ األثرَخ

أ.ظ/ يسًع كًبل  

 يصطفً+/يسًع.+ظ

 ./يسًع رفؼذ/يشُرح+أ.أ

 األربعـــــاء

 يُصخ انكزروَُخ

 

 رسى صُبػٍ وزضرفٍ

/ .أ.ظ/ شسبره أزًع +ظ

 يصطفً يسًع

 أػًبل خص واسزُسبش

 أ.ظ/ شسبره أزًع + ظ/َُفٍُ

 

 األثرَخ رريُى وصُبَخ انًجبًَ

 / يسًع..ظ/ يسًع كًبل+ ظأ

 يصطفً

   

 اخلميـــس
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 السبــــت
      

 األحـــــــد

 زضىر ثبنكهُخ

 

 رريُى يؼًبرٌ آثبر إساليُخ 

 أ.ظ./ يسًع كًبل +ظ/ يسًع

يصطفٍ +أ./ يسًع رفؼذ + 

 أ./ يشُرح) انًعرج(

 رريُى يؼًبرٌ آثبر إساليُخ

 أ.ظ./ يسًع كًبل +ظ./ يسًع

يصطفٍ +أ./ يسًع رفؼذ + أ./ 

 ) انًعرج(يشُرح

 رمُُبد وػالج وصُبَخ انصىر اندعارَخ

شؼجبٌ األيُر +ظ./ ػجُر فؤاظ أ.ظ./ 

 (+أ./سىرً+ أ./ يرَى ) يؼًم  االزدبر

 

 رمُُبد ػالج وصُبَخ انصىر اندعارَخ

أ.ظ/ شؼجبٌ األيُر +ظ/ ػجُر فؤاظ +أ./ 

 سىرً+ أ./يرَى ) يؼًم  االزدبر( 

  
 

 االثنيــــن

 يُصخ انكزروَُخ

 

 رريُى يؼًبرٌ آثبر إساليُخ

أ.ظ/ يسًع كًبل +ظ./ يسًع 

 يصطفً

 ػـالج وصُبَـخ انصىر اندعارَخ 

 ػجُر فؤاظ أ.ظ./ شؼجبٌ األيُر+ ظ./

 ػهى انسفبئر وانًزبزف 

يسًع يؼزًع +أ.ظ./ػجع انرزًٍ  أ.ظ./

 انسروخً 

 يبظح اضزُبرَخ

 انزبرَطُخ أػبظح رأهُم انًجبًَ وانًعٌ

 أ.ظ./ شؼجبٌ األيُر+ ظ./ يسًع يصطفً

  

 الثالثـــــاء

 زضىر ثبنكهُخ

 

َخ اِثبر انفطبرَخ ػالج وصُب

 وانطسفُخ

/ رشب .أ. ظ/َدىي سُع+ ظ

 / يشُرح.+ أأ./سهبو +

 فطبر (ان) يؼًم 

ػالج وصُبَخ اِثبر انفطبرَخ 

 وانطسفُخ

أ. ظ/َدىي سُع ظ./ رشب 

 / يشُرح.+ أ+أ./سهبو

 انفطبر () يؼًم 

 زشـراد وكبئُبد زُخ ظلُمـخ

 /ػجُر فؤاظأ.و.ظ.أَهبة يؼبغ+  ظ./أ.

 يروح ظ./هجخ+ظ./+

 (1لبػخ )

 زشـراد وكبئُبد زُخ ظلُمـخ

 /ػجُر فؤاظأ.و.ظ.أَهبة يؼبغ+  ظ./أ.

 يروح ظ./هجخ+ظ./+

 (1لبػخ )

  

 

 األربعــــــاء

 يُصخ انكزروَُخ

 

ػالج وصُبَخ اِثبر انفطبرَخ 

 وانطسفُخ 

 أ.ظ/َدىي سُع+ ظ./ رشب طه

 زشـراد وكبئُبد زُخ ظلُمـخ

 فؤاظ/ػجُر أ.و.ظ.أَهبة يؼبغ+  ظ./أ.

 يبظح اضزُبرَخ

 إظارح انًىالغ األثرَخ

 / شسبرخ أزًع.ظ0/ يسًع كًبل أ.أ.ظ

 

   

 

 اخلميـــس
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 و 2020/2021( نهؼبو اندبيؼٍ شزىٌ انفصم انعراسٍ انثبيٍ ) فصم خعول يسبضــــراد

 لسى: رريُى اِثبر                خ انسبػبد انًؼزًعح )انزؼهُى انهدٍُ(نالئس

 انُىو    

 التوقيت
9 – 10  10 – 11  11 – 12  12- 1  1-2  2-3  3-4  4-5 

 

 انسجــــذ

        

 األزـــــــع

 زضىر ثبنكهُخ

 

ػالج وصُبَخ انُسُح 

 وانسدبظ االثري

 +ظ./يعٍَ+ظ./َُفٍُظ./

 طبشيرَى غ+أ./هجخ

 ) يؼًم انُسُح(

ػالج وصُبَخ انُسُح 

 وانسدبظ االثري

 +ظ./يعٍَ+ظ./َُفٍُظ./

 يرَى غطبش+أ./هجخ

 ) يؼًم انُسُح(

ػالج وصُبَخ اِثبر 

 انًؼعَُخ

أ.ظ./ يسًع يؼزًع + 

/ صبنر +أ./ .ظ

 أ./َهًسهبو+ 

ػالج وصُبَخ 

 اِثبر انًؼعَُخ

 أ.ظ/ يسًع يؼزًع

/ ./ صبنر +أ.+ظ

 سهبو +أ./َهً

وصُبَخ  ػالج

 انهىزبد انسَزُخ

 انسروخًظ./0أ

./ ظ./ سسر+أ+

 سىرً+أ./ يرَى

ػالج وصُبَخ انهىزبد 

 انسَزُخ

 ظ./ظ./انسروخً+0أ

 ُىرَيسسر+أ.سىرً+أ.

 انسَزُخ( )يؼًم انىزبد

 يبظح إضزُبرَخ

رريُى وصُبَخ 

 انفسُفسبء

أ.ظ./يسًع كًبل+ 

 أ.ظ./َدىي+أ./يسًع

 رفؼذ+أ./َهً

 يبظح إضزُبرَخ

بَخ رريُى وصُ

 انفسُفسبء

 كًبل أ.ظ./يسًع

+أ.ظ./َدىي+أ./ 

 يسًع رفؼذ+أ./َهً

 االثُُــــٍ

 انًُصخ انكزروَُخ

 

ػالج وصُبَخ انُسُح 

 وانسدبظ االثري

 +ظ./يعٍََُفٍُظ./

ػالج وصُبَخ 

زُخ انهىزبد انسَ

+ ظ./ انسروخًظ./0أ

 سسر

 

ػالج وصُبَخ اِثبر 

 أ.ظ/ يسًع انًؼعَُخ

 يؼزًع+ ظ./ صبنر

 ُبرَخيبظح إضز

رريُى وصُبَخ 

 انفسُفسبء

أ.ظ./يسًع كًبل+ 

 أ.ظ./َدىي

 

 

 
 

 
 

  

 انثالثـــــبء

 زضىر ثبنكهُخ

 

ػالج وصُبَخ اِثبر 

انؼضىَخ أ.ظ/أيبٍَ 

+ظ./ػجعانرازق  كبيم

ظ./هجخ +ظ./ سسر+

 سىرً+ظ./يروح+أ./ 

ػالج وصُبَخ اِثبر 

انؼضىَخ أ.ظ/أيبٍَ 

+ظ./ػجع انرازق  كبيم

 ظ./هجخ+ظ./ سسر+

 سىرًظ./يروح+أ./ +

ػالج وصُبَخ اِثبر 

أ.ظ/  انسخبخُخ

 َدىي+ظ./رشب+

 أ./سهبو+أ./ َهً

ػالج وصُبَخ 

 اِثبر انسخبخُخ

َدىي +ظ.  أ.ظ

رشب +أ./سهبو 

 +أ./ َهً

يشروع 

 انزطــــــرج

ظ/ يسًع كًبل 0أ

 ظ/َدىي سُع0+أ
 

 يبظح إضزُبرَخ

ػالج وصُبَخ األثبر 

انغبرلخ أ.ظ./أيبًَ+ 

ىرً ظ./صبنر+أ./س

 +أ./َهً

 يبظح إضزُبرَخ

ػالج وصُبَخ األثبر 

انغبرلخ أ.ظ./أيبًَ+ 

ظ./صبنر+أ./سىرً 

 +أ./َهً

 

 

 األربعــــــاء

 يُصخ انكزروَُخ

 

ثبر ػالج وصُبَخ اِ

ؼضىَخ أ.ظ./أيبٍَ ان

/ ػجع كبيم+ظ.

 ./ سسرانرازق+ظ

 يبظح إضزُبرَخ

ػالج وصُبَخ األثبر 

أيبًَ  أ.ظ./انغبرلخ 

 ظ./صبنر+

ثبر وصُبَخ اِ ػالج

               انسخبخُخ          

 أ.ظ َدىي +ظ./ رشب

يشروع 

 انزطــــــرج

ظ/ يسًع كًبل 0أ

 ظ/َدىي سُع0+أ

    

 

 

 

 اخلميــس

        

 
 

 

 


