
م ٌو تال درٌسًأالوق درٌسًبت درٌسًجت درٌسًدت درٌسًهـت درٌسًوت درٌسًزت درٌسً حت درٌسًطت درٌسًيت ت

ت قال8:30السب سنأث دمم. عًلساحةد.ح دق دساحةد.ماج هللا عب دمد. مسلةد.وائلق مساحةم.بالل  ةد.ولٌ شاف مساحةد.رٌاضك تد.أنسا محاسبا د.ضرغا

قالم. عًلساحة10:30 سنأث دساحةد.ح هللا عب دمد. مد.وائلق سلة/خارًج  م  حم.بالل  تد. مصطفىسباحةد.لؤيتشرٌ محاسبا ةد.ضرغا شاف مساحةد.رٌاضك د.أنسا

دمد.مصطفىسباحة12:30 دق قالد.ماج سنأث مد.ح سلة/خارًج  م  ٌوسف  دمم. عًلساحةم. دمد.وائلق دق مساحةد.عًل عب تد.ولٌ محاسبا حد.ضرغا د.لؤيتشرٌ

2:30

د دم8:30االح دق مسلةد.ماج ٌوسف  حم. ةد.قصًتشرٌ شاف مك قالم.حات سنأث دساحةد.ح هللا عب تد. محاسبا د عًلسلةد.ضرغا مساحةد.محم ةد.أنسا ذىلٌاق ش د. 

ح10:30 ةد.قصًتشرٌ شاف مك مم.حات سلة/خارًج  م  ٌوسف  تم. عًلساحةد.مصطفىسباحةم. محاسبا مسلةم.صباح  دمم.بالل  دق مساحةد.أنتصارسباحةد.عًل عب د.أنسا

ة12:30 شاف مك حد.مصطفىسباحةم.حات تد.قصًتشرٌ محاسبا دمم.صباح  قالد.وائلق سنأث مساحةد.ح ةد.ولٌ ذىلٌاق ش دمد.  دق د.عًل عب

2:30

ٌن دمم. عًلساحة8:30االثن دق دساحةد.ماج هللا عب مد. سلة/خارًج  م  ٌوسف  ةد.مصطفىسباحةم. شاف مك مساحةم.حات د عًلسلةد.ولٌ دمد.محم دق ةد.عًل عب شاف د.رٌاضك

مسلة10:30 ٌوسف  دمم. عًلساحةم. دق دساحةد.ماج هللا عب مسلةد. قالم.بالل  سنأث ةد.ح شاف مك دمم.حات دق د عًلسلةد.عًل عب د.محم

مسلة12:30 ٌوسف  تد.مصطفىسباحةم. محاسبا ةم.صباح  شاف مك دساحةم.حات هللا عب دمد. دق قالد.عًل عب د عًلسلةد.صباحأث د.محم

2:30

دم8:30الثالثاء دق حد.ماج تد.قصًتشرٌ محاسبا قالم.صباح  سنأث دمد.ح مسلةد.مصطفىسباحةد.وائلق حم.بالل  د عًلسلةد.لؤيتشرٌ دمد.محم دق د.عًل عب

مسلة10:30 ٌوسف  تم. محاسبا ةم.صباح  شاف مك دمم.حات حد.وائلق مد.قصًتشرٌ سلة/خارًج  م  حم.بالل  دمد.أنتصارسباحةد.لؤيتشرٌ دق د عًلسلةد.عًل عب د.محم

ت12:30 محاسبا مسلةم.صباح  ٌوسف  حم. د.أنتصارسباحةد.لؤيتشرٌ

2:30

خ8:30األربعاء خد.عمادتاري قوقد.عمادتاري دح م قوقد.أح دح م دعرًبد.أح دعرًبد.سعٌ بEد.سعٌ ٌن بEم.ز ٌن م.ز

دعرًب10:30 دعرًبد.سعٌ خد.سعٌ خد.عمادتاري قوقد.عمادتاري دح م قوقد.أح دح م بEد.أح ٌن بEم.ز ٌن م.ز

قوق12:30 دح م قوقد.أح دح م دعرًبد.أح دعرًبد.سعٌ خد.سعٌ خد.عمادتاري د.عمادتاري

2:30

ب8:30Eالخمٌس ٌن بEم.ز ٌن خم.ز خد.عمادتاري قوقد.عمادتاري دح م قوقد.أح دح م د.أح

10:30Eب ٌن بEم.ز ٌن قوقم.ز دح م قوقد.أح دح م دعرًبد.أح دعرًبد.سعٌ خد.سعٌ خد.عمادتاري د.عمادتاري

12:30Eب ٌن دعرًبم.ز دعرًبد.سعٌ د.سعٌ

2:30Eب ٌن م.ز
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