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جنٌدي علًعٌسى حبٌبعلً ندىألٌناعلوش هبةحلٌمً كنانهدروٌش مٌسمعروف نوار

طه أمجدعٌاش مرتضىشدود صائبعثمان رشا

    

عٌسى حبٌب أحمد نوفلألٌنامسوكر ضٌاءوطنٌةعلً ندىدروٌش مٌسمعروف نوارحلٌمً كنانه

حٌدر محسنعٌاش مرتضىعثمان رشاشدود صائب

حسن نضالأحٌاء علم  

أحمد نوفلجنٌدي علًعلوش هبةجندي كلودٌامسوكر ضٌاءوطنٌةمعروف نوارحلٌمً كنانهدروٌش مٌس

حٌدر محسنطه أمجدعلً ندىعثمان رشاشدود صائب

حسن نضالأحٌاء علم  

مسوكر ضٌاءعلوش هبةألٌنا

المدرسالمادةالمادة

عٌسى حبٌبرٌاضٌاترٌاضٌات

الهاشم الرحمن عبدالفٌزٌاءالعمر شاديالفٌزٌاء

كف أبو بسامالكٌمٌاءالكٌمٌاء

ابراهٌم رٌماألحٌاء علماألحٌاء علم

عٌسى حبٌبالورعة دنٌزخلٌل مصعبعلً ندىسعٌد تهامةحمٌدوش منذرسٌو رشٌدالعمر شاديفلسفة

غندور فاتنطٌبة نسٌمعٌاش مرتضىالراهب نورعثمان رشاأحمد ربا

متوج لٌندادعبول رضوانبدور جورجٌنارسمتارٌخ

الورعة دنٌزعٌسى حبٌبعلً ندىخلٌل مصعبالعمر شاديفلسفةسعٌد تهامةموسٌقاحمٌدوش منذر

غندور فاتنعٌاش مرتضىطٌبة نسٌمأحمد ربابدور جورجٌناعثمان رشا

متوج لٌندادعبول رضوانبدور جورجٌنارسمتارٌخرسم

مسوكر ضٌاءوطنٌةصوفً بٌانسعٌد تهامةخلٌل مصعبجندي كلودٌاسعٌد تهامةموسٌقامعروف نوارسٌو رشٌد

داؤد نسرٌنالراهب نورطٌبة نسٌمعٌاش مرتضىعثمان رشا

بدور جورجٌنارسمدعبول رضوانبدور جورجٌنارسم 

صوفً بٌانسٌو رشٌدالعمر شاديسعٌد تهامة

داؤد نسرٌن

المادة

رٌاضٌات

الفٌزٌاء

الكٌمٌاءأحمد ربابدور جورجٌنا

األحٌاء علم

جنٌدي علًمعلوماتٌةصوفً بٌانطه أمجدعبود هبةجندي كلودٌاعابد رٌمبرو خالدٌة

عٌاش مرتضىحنونه منال

 حموي ٌماررٌاضٌاتداؤد نسرٌنصبٌحة وفاءدعبول رضوان قادرو درٌددٌانة

صوفً بٌانجنٌدي علًمعلوماتٌةعبود هبةجندي كلودٌامشعل تغرٌدبرو خالدٌةعابد رٌمالورعة دونٌز

داؤد نسرٌنعٌاش مرتضىحٌدر محسنحنونه منالشالٌش مً

  حموي ٌماررٌاضٌاتصبٌحة وفاءدعبول رضوان  

نوح محمودكف أبو بسامجندي مرتضىمشعل تغرٌدطه أمجدالدٌن زٌن منىعابد رٌم

عابد رٌمجندي كلودٌاحٌدر محسنجنٌدي علًالورعة دونٌز

 دعبول رضوان شالٌش مًقادرو درٌددٌانة

كف أبو بسامنوح محمودمشعل تغرٌدطه أمجدداؤد نسرٌنالدٌن زٌن منىبرو خالدٌة

عابد رٌمحٌدر محسنجنٌدي علًصبٌحة وفاءشالٌش مًحنونه منال

قادرو درٌددٌانة  

حموي ٌمارابراهٌم رٌممشعل تغرٌدعلوش هبةالعمر سامردروٌش مٌسألٌناغزال هزار

حسن نضالحٌدر محسنعلً فادٌاخرما سهٌر

   

ابراهٌم رٌمحموي ٌمارشالٌش مًمشعل تغرٌدعلوش هبةحٌدر رٌمصوفً بٌاندروٌش مٌس

حسن نضالالدٌن زٌن منىحٌدر محسنخرما سهٌر

 متوج لٌندا 

نوح محمودأحمد نوفلالعمر سامرشالٌش مًمشعل تغرٌدغزال هزارحٌدر رٌمألٌنا

حٌدر محسنالدٌن زٌن منىحٌدر محسنخرما سهٌر

علً فادٌامتوج لٌندا 

أحمد نوفلنوح محمودعلوش هبةالعمر سامرعندور فاتنألٌنادروٌش مٌسحٌدر رٌم

حٌدر محسنعلً فادٌاالدٌن زٌن منى

  

الورعة دنٌزحموي ٌمارعلً ندىعبود هبةطه أمجدغزال هزارحمٌدوش منذرحٌدر رٌم

غندور فاتنجندي كلودٌاجنٌدي علًخرما سهٌرمعروف نوارأحمد نوفل

متوج لٌنداصبٌحة وفاء

حموي ٌمارنوح محمودعبود هبةطه أمجدعلً ندىحمٌدوش منذرحٌدر رٌمغزال هزار

جندي كلودٌامعروف نوارخرما سهٌر

صبٌحة وفاءجنٌدي علًأحمد نوفل

نوح محمودالورعة دنٌزطه أمجدعلً ندىعبود هبةحٌدر رٌمغزال هزارحمٌدوش منذر

غندور فاتنجنٌدي علًجندي كلودٌاصبٌحة وفاءأحمد نوفلخرما سهٌرعثمان رشا

متوج لٌندا   

الثانٌة الشعبةاألولى الشعبة
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رٌاضٌاتروسًفٌزٌاءجغرافٌامعلوماتٌةرٌاضٌات8:15-9:40

وم
لٌ
عشر الثانً الصفعشر الحادي الصفالعاشر الصفا

الثالثة الشعبةالثانٌة الشعبةاألولى الشعبةالثالثة الشعبةالثانٌة الشعبةاألولى الشعبة

فٌزٌاءروسً

معلوماتٌةرٌاضٌات

رٌاضٌاتروسًرٌاضٌاتمعلوماتٌةرٌاضٌاتجغرافٌا9:50-11:15
عربً

فرنسًرٌاضٌاترٌاضٌاتكٌمٌاءرٌاضٌات9:50-11:15

كٌمٌاءرٌاضٌاترٌاضٌاتفٌزٌاء8:15-9:40

ء
ثا
ال
لث
ا

رٌاضٌاتكٌمٌاءأحٌاء علم8:15-9:40

فرنسًأحٌاء علم1:05-2:30

كٌمٌاء رٌاضٌاترٌاضٌاتفٌزٌاء11:30-12:55

فٌزٌاء

موسٌقا

تارٌخ رسم

فلسفة

فٌزٌاءكٌمٌاءرٌاضٌاتعربًمعلوماتٌةفرنسًكٌمٌاء11:30-12:55

انكلٌزيمعلوماتٌةانكلٌزي

انكلٌزيرٌاضٌاتعربًأحٌاء علمكٌمٌاءفرنس9:50-11:15ً

رٌاضٌاتأحٌاء علمعربًفٌزٌاءأحٌاء علم

فٌزٌاءعربًانكلٌزيمعلوماتٌة9:50-11:15

معلوماتٌةروسًانكلٌزي8:15-9:40

أحٌاء علمرٌاضٌاتفرنسًعربً

فٌزٌاءعربًأحٌاء علمفرنسًعربًانكلٌزيعربًروس11:30-12:55ً

عربًفٌزٌاءفٌزٌاءأحٌاء علمفرنسًروسًمعلوماتٌةعرب1:05-2:30ً
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رٌاضٌاتانكلٌزيمعلوماتٌةانكلٌزيرٌاضٌاتعرب8:15-9:40ً

ء
عا
رب
أل
ا

رٌاضٌات
 مخبر

فرنسً

رٌاضٌاتفٌزٌاءانكلٌزيمعلوماتٌةرٌاضٌاترٌاضٌاتعربًانكلٌزي9:50-11:15

معلوماتٌةرٌاضٌاتانكلٌزيعربًانكلٌزيرٌاضٌات11:30-12:55
 مخبر

فرنسً
فٌزٌاء

مسوكر ضٌاءوطنٌة

مسوكر ضٌاءوطنٌة

عربً

سعٌد تهامةموسٌقا

موسٌقا

كٌمٌاءفٌزٌاءعربًمعلوماتٌةانكلٌزي

انكلٌزي

انكلٌزي
دٌانه

رٌاضٌاتفرنسً

معلوماتٌة

اإلثرائٌة الجلسات

1:05-2:30 

اإلثرائٌة الجلسات

المكان

1بكالورٌا

العمر شادي فلسفة

العمر شادي فلسفة
فٌزٌاءرٌاضٌاترٌاضٌاتجغرافٌامعلوماتٌة11:30-12:55

وطنٌة

فلسفة

معروف نوار

سٌو رشٌد

عابد رٌم

حسن نضال

اإلثرائٌة الجلسات

2بكالورٌا

3بكالورٌا

 مطالعة قاعة

المكان

1عاشر

2عاشر

3عاشر

علوم مخبر

قادرو درٌد

موسٌقا

انكلٌزي

قادرو درٌددٌانه

مسوكر ضٌاءوطنٌة

ن
نٌ
ألث
ا

1:05-2:30

الصباحً البرنامج

المكان

مسوكر ضٌاءوطنٌة

خلٌل مصعب

علً فادٌا

1عشر حادي

2عاشر حادي

3عاشر حادي

علوم مخبر

المدرس

دعبول رضوان

الهاشم الرحمن عبد

المدرس


