
وق ــــــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــكلي   

  حمىقالثاًيت الضٌت اهخحاًاثبرًاهح 

  اصخذراكيت دورة  (2019 – 2018 ) )الثالثالضذاصي 

االهخحاىحاريخ  الومياس الودوىعت الخىليج أصخار الومياس الوذرج  

1-2  هسَاى راضُت 
12:30 – 14:00  

 

 أ

الٌظريت العاهت 

 للدريوت والعمىبت 

  24االثٌيي  

2019خىاى   

 

 ب حفُظ عاشىر  03

4-5  ج زواش ربُعت 

6-7  بىزًىى سعُدة  
12:30 – 14:00  

 

 د

 هـ بىزًىى سعُدة  8

9-10  و زعبال هحود 

1-2  هعلن َىسف  
12:30 – 14:00  

 

 أ

 هٌهديت

 25الثالثاء 

2019خىاى   

 

 ب هعلن َىسف  03

4-5  و هقرٌ أهال  

6-7  بىالسَج ًدي  
12:30 – 14:00  

 

 ج

 د بىالسَج ًدي  8

9-10  هـ بي هقىرة جٌاث  

1-2  بىكرزازة أحود   
12:30 – 14:00  

 

 أ

 الماًىى الوذًي 

 26األربعاء 

2019خىاى   

 

 ب بىكرزازة أحود   03

4-5  هـ قىقت وداد 

6-7  كلى هشام  
12:30 – 14:00  

 

 ج

 د كلى هشام  8

9-10  و عالق ًجُوت  

1-2  زعوىش هحود 
12:30 – 14:00  

 

 أ

 الماًىى الخداري 

 27الخويش 

2019خىاى   

 

 ب بي شعباى علٍ  03

4-5  ج قصاص سلُن  

6-7  قرَي الطاهر  
12:30 – 14:00  

 

 د

 هـ بىبخرة طارق  8

9-10  و بي حركٍ لُلً  

1-2  برقالح بىبكر 
12:30 – 14:00  

 

 أ

هصطلحاث 

 لاًىًيت 

  29الضبج 

2019خىاى   

 

 ب برقالح بىبكر 03

4-5  ج بي الصغُرحواًت 

6-7  بي الصغُر حواًت  
12:30 – 14:00  

 

 د

 هـ برقالح بىبكر 8

9-10  و بي الصغُر حواًت 
 

 

 



 

 

 

 

 حاريخ اإلهخحاى الومياس الودوىعت الخىليج أصخار الومياس الوذرج

1-2  بىفٌارة سىسي 

12:30 – 14:00  

 

 أ

 لاًىى األصرة  

 30األحذ 

2019خىاى   

 

 

 ب بىفٌارة سىسي 03

4-5  ج بىهعسة فاطوت  

6-7  بىهعسة فاطوت  

12:30 – 14:00  

 

 د

 هـ عالق ًجُوت  8

9-10  و بىهعسة فاطوت  

1-2  لعىر حساى حوسة  

12:30 – 14:00  

 

 أ

الماًىى الذولي 

 العام 

01االثٌيي   

2019خىيليت   

 

 ب لعىر حساى حوسة  03

4-5  هـ زعبال هحود  

6-7  عوُرش ًدَر  

12:30 – 14:00  

 ج

 د عوُرش ًدَر  8

9-10  و بىحجُلت علٍ  

 

يرجى من الطلبة االنتباه إلى توزيع توقيت المجموعات فيما يخص كل مقياس على حــدى*   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وق ــــــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــكلي   

 

حمىق – الثاًيت الضٌت اهخحاًاثبرًاهح   

(الوٌخمليي بذيي  ) دورة اصخذراكيت  (2019 – 2018 ) الثالث الضذاصي   

االهخحاىحاريخ  الومياس الودوىعت الخىليج أصخار الومياس الوذرج  

 زولٍ سهام  هكرر2
12:30 – 14:00  

 
و.هـ.د.ج.ب.أ  

الٌظريت العاهت 

 للدريوت والعمىبت 

 خىاى 24االثٌيي  

2019 

14:00 – 12:30 هعلن َىسف   هكرر2 و.هـ.د.ج.ب.أ   
هٌهديت العلىم 

 الماًىًيت 

 خىاى 25الثالثاء 

2019 

 بىكرزازة أحود   هكرر2
12:30 – 14:00  

 
و.هـ.د.ج.ب.أ  

الماًىى الوذًي 

 هصادر االلخزام

 خىاى  26األربعاء 

2019 

14:00 – 12:30 بي حركٍ لُلً   هكرر2 و.هـ.د.ج.ب.أ   الماًىى الخداري  
 خىاى  27الخويش 

2019 

14:00 – 12:30 برقالح بىبكر   هكرر2 و.هـ.د.ج.ب.أ   لغت أخٌبيت  
 خىاى  29الضبج 

2019 

14:00 – 12:30 هرهىى هىسً   هكرر2 و.هـ.د.ج.ب.أ   لاًىى األصرة  
 خىاى  30األحذ 

2019   

14:00 – 12:30 لعىر حساى   هكرر2 و.هـ.د.ج.ب.أ   الماًىى الذولي العام  
 خىيليت  01االثٌيي 

2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

وق ــــــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــكلي   

 

حمىق– الثاًيت الضٌت اهخحاًاثبرًاهح   

(الوٌخمليي بذيي ًظام لذين  ) دورة اصخذراكيت  (2019 – 2018 ) الثالث الضذاصي   

درجــــالن االهخحاىحاريخ  الومياس الودوىعت الخىليج أصخار الومياس   

 زولٍ سهام  هكرر2
12:30 – 14:00  

 
و.هـ.د.ج.ب.أ  

الماًىى الدٌائي 

 العام 

 خىاى 24االثٌيي  

2019 

 لعىر حساى   هكرر2
12:30 – 14:00  

 
و.هـ.د.ج.ب.أ  

هصادر الماًىى  

 الذولي العام

 خىيليت  01االثٌيي 

2019 

و.هـ.د.ج.ب.أ  14:00 – 12:30 لعىر حساى   هكرر2  
الحوايت الذوليت 

 للفرد

 خىيليت  01االثٌيي 

2019 

14:00 – 12:30 عُاشٍ شعباى   هكرر2 و.هـ.د.ج.ب.أ   العمىد الخاصت  
 خىاى   25الثالثاء 

2019 

14:00 – 12:30 كحىل ولُد  هكرر2 و.هـ.د.ج.ب.أ   لاًىى العول  
 خىاى  26األربعاء 

2019 

 

 

 


