
م ٌو تال درٌسًأالوق درٌسًبت درٌسًجت درٌسًدت درٌسًهـت درٌسًوت درٌسًزت درٌسًكت درٌسًحت درٌسًطت درٌسً  يت درٌسً  لت ت

ت د8:30السب مساحةد.رٌاضمالكمةد. أسامهٌ د  دم.محم دساحةد. أسامهٌ دد.عًلطرقد.سعٌ دساحةد. ناًجٌ دطائرةد.سعٌ كد. ثامرسلةد.مهن مناست د.صباحساحةد. محاسنج

بطائرةد.عاشور عًلسلة10:30 شها دد. مساحةد. أسامهٌ د  دساحةد. ثامرسلةد.عًلطرقم.محم دطرقد.سعٌ كد.صباحساحةد.عًل محم مناست دطرقد. محاسنج م دد.أح د. ناًجٌ

بطائرة12:30 شها دد. كد. أسامهٌ مناست مج دطائرةد.كاظ كد.مهن مناست ثج دد. لٌ ٌصلٌ دد. ثامرسلةد. ف كد.مصطفىاإلحصاءد.صباحساحةد.مصطفىاإلحصاءد. ناًجٌ مناست د. محاسنج

ك2:30 مناست مج دطائرةد.عاشور عًلسلةد.كاظ كد.فؤادمالكمةد.مهن مناست بطائرةد.عًلج شها دد. ةد. ثامرسلةد. ناًجٌ د. محاسنلٌاق

د د8:30االح بطائرةد. أسامهٌ شها مساحةد. د  كم.محم مناست مج سمٌرطائرةد.كاظ كد. مناست ثج كد.فؤادمالكمةد.لٌ مناست دطرقد.عًلج ةد.عًل محم مةلٌاق م. فاط دد.صباحساحة  د. ناًجٌ

مساحة10:30 د  دم.محم كد. أسامهٌ مناست مج دد.رٌاضمالكمةد.كاظ دساحةد. أسامهٌ سمٌرطائرةد.سعٌ دطائرةد. ثامرسلةد. دد.مهن ةد. ناًجٌ مةلٌاق م. فاط قطائرة  د.موف

بطائرة12:30 شها مساحةد. د  دم.محم كد.عاشور عًلسلةد. أسامهٌ مناست ثج سمٌرطائرةد. لٌ دد. بطائرةد. ناًجٌ شها كد. ثامرسلةد. مناست قطائرةد. محاسنج دطرقد.موف م د.أح

قطائرةد.فؤاد/رٌاضمالكمة2:30 د.موف

ٌن مساحة8:30االثن د  دطائرةد.عًلطرقم.محم دد.مهن سمٌرطائرةد. أسامهٌ دد. ٌصلٌ دطرقد. ف دد.عًل محم دطرقد.صباحساحةد. ناًجٌ م دد.أح مٌ د.عاشور عًلسلةد. كاظ

ك10:30 مناست مج مساحةد.كاظ د  دطائرةد.رٌاضمالكمةم.محم دد.مهن دساحةد. أسامهٌ سمٌرطائرةد.سعٌ كد. مناست كد.عًلج مناست دد. محاسنج قطائرةد. ناًجٌ د.صباحساحةد.موف

كد.رٌاضمالكمة12:30 مناست مج مساحةد.عًلطرقد.كاظ د  سمٌرطائرةد.عاشور عًلسلةم.محم دد.مصطفىاإلحصاءد.مصطفىاإلحصاءد. قطائرةد. ناًجٌ كد.صباحساحةد.موف مناست د. محاسنج

ك2:30 مناست مج قطائرةد.كاظ د.موف

كد.عًلطرق8:30الثالثاء مناست مج داإلحصاءد.كاظ داإلحصاءد.محم دساحةد.محم كد.سعٌ مناست ثج كد.لٌ ٌومٌكانٌ ةد.فؤادمالكمةد.مصطفىبا مةلٌاق م. فاط ك  ٌومٌكانٌ ببا كد.ٌعر مناست كد. محاسنج ٌومٌكانٌ ببا د.ٌعر

ك10:30 ٌومٌكانٌ شكريبا داإلحصاءد. كد.عاشور عًلسلةد.محم ٌومٌكانٌ مبا كد.وسا ٌومٌكانٌ داإلحصاءد.مصطفىبا دساحةد.محم كد.سعٌ ٌومٌكانٌ كد.مصطفىبا مناست كد.مصطفىاإلحصاءد. محاسنج ٌومٌكانٌ ببا د.مصطفىاإلحصاءد.ٌعر

داإلحصاء12:30 كد.محم ٌومٌكانٌ شكريبا كد. ٌومٌكانٌ مبا داإلحصاءد.عًلطرقد.وسا كد.محم ٌومٌكانٌ كد.مصطفىبا مناست دساحةد.عًلج كد.سعٌ ٌومٌكانٌ ببا دد.صباحساحةد.ٌعر مٌ د. كاظ

2:30

درٌب8:30األربعاء تباراتد.صادقت باالخ ٌن درٌبد. ز تباراتد. ثامرت تباراتد. رائداالخ درٌبد. رائداالخ لت د.عاد

درٌب10:30 تباراتد.عًلت باالخ ٌن تباراتد. ز باالخ ٌن درٌبد. ز لت درٌبد.عاد تباراتد. ثامرت درٌبد. رائداالخ دت تباراتد.ماج د. رائداالخ

درٌب12:30 درٌبد.عًلت تباراتد.صادقت باالخ ٌن درٌبد. ز دت د.ماج

2:30

تبارات8:30الخمٌس باالخ ٌن تباراتد. ز باالخ ٌن تباراتد. ز درٌبد. رائداالخ ذىت ش د.

تبارات10:30 درٌبد. رائداالخ ذىت ش د.

12:30
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