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االهرحاى االعرذساكي الخاص تأصحاب الذوسج الرعىيضيح  /الغذاعي األول
الطلثح الوعٌيىى
أعرار الوادج
الوقياط
ًغشيي لثشي
ذاسيخ الجضائش الغياعي واالقرصادي د.تي قىيذس
ًغيوح سويثح
د.تلعشتي
الكراتاخ الراسيخيح في العالن العشتي
ًغشيي لثشي
فاطوح الضهشاء تىعاحح
ًغيوح سويثح
أ.د.حيذوعي
الغٌي الراسيخيح في القشآى
ًغشيي لثشي
ًغشيي لثشي
د .هٌصىسيح
دساعاخ في ذاسيخ الوششق
ًغيوح سويثح
ًغشيي لثشي
د .عيغح
ذاسيخ الحشكاخ اإلصالحيح
فاطوح الضهشاء تىعاحح
ًغيوح سويثح
أ.د .سداد
أصىل وهقاصذ الششيعح
ًغشيي لثشي
ًغشيي لثشي
أ.د .تي خويظ
دساعح ًقذيح للوصادس الراسيخيح
ًغيوح سويثح
ًغشيي لثشي
أ.د .تي دعاط
ًظن الحكن في الراسيخ االعالهي

اليىم
األحذ
األحذ

الراسيخ
2022-7-3م
2022-7-3م

الرىقيد
10.00-9.00
12.00-11.00

االثٌيي

2022-7-4م

10.00-9.00

االثٌيي

2022-7-4م

12.00-11.00

األستعاء 2022-7-6م 10.00-9.00
األستعاء 2022-7—6م 12.00-11.00
الخويظ

2022-7-7م

10.00-9.00

الخويظ

2022-7-7م

12.00-11.00

الراسيخ
اليىم
أعرار الوادج الطلثح الوعٌيىى
الوقياط
د.ششفاوي أهيشج عثذ الغالم األحذ 2022-7-3م
الرفغيش والوفغشوى
الرفغيش اللغىي والثالغي أ.د .وصًاجي أهيشج عثذ الغالم االثٌيي 2022-7-4م
أهيشج عثذ الغالم األستعاء 2022-7-6م
د .تىقفح
ذاسيخ الوصحف
أ.د.شعثاى أهيشج عثذ الغالم الخويظ 2022-7-7م
الغياعح الششعيح

الرىقيد
12.00-11.00
10.00-9.00
12.00-11.00
12.00-11.00

الراسيخ
2022-6-26م

الرىقيد
10.00-9.00

اليىم
األحذ

أعرار الوادج الطلثح الوعٌيىى
الوقياط
أحالم ساهن
شيواء فذاوي
د.عيغح
آثاس وفٌىى إعالهيح
فاسط أحالم
االحذ
فاسط أحالم
هيحي
ذاسيخ الرششيع اإلعالهي
االثٌيي
فاسط أحالم
د .عشوي
هصادس اللغح واألدب
الثالثاء
أحالم ساهن
شيواء فذاوي
الخالفح األهىيح والعثاعيح د.تلعشتي
فاسط أحالم
الثالثاء
أحالم ساهن
شيواء فذاوي
أ.د .كافي
الرفغيش والوفغشوى
فاسط أحالم
فاسط أحالم األستعاء
د.تىطهشج
ًحى وصشف
شيواء فذاوي األستعاء
أ.د .سداد
ذاسيخ الوزاهة والفشق
فاسط أحالم

2022-6-26م 12.00-11.00
2022-6-27م 12.00-11.00
2022-6-28م 10.00-9.00
2022-6-28م 12.00-11.00
2022-6-29
2022-6-29

10.00-9.00
12.00-11.00

سئيظ القغن

