
 2016/2017أكرىتر                                        شــــــــــــــثكح  

انُىو       

 انرىلُد
  اْحذ انضثد  انجمعح  انخمُش  اْرتعاء  انثالثاء  االثىُه 

06.00- 09.00 

 

 (08.50يىاعُذ  * 08.03خذ انكتاب تقّىج  * 07.03  (إعادج)يفتاح فٍ دقُقح )  وحّة انثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد   

 ريشٌ انعًذوٍَ َجُثح انعزتٍ عزوسُح تىيُشج يًُ انذرَذٌ نُهً تىعجُهح فاطًح انزسقٍ َشَهح انشارعٍ

09.00 – 10.00 

 ترامج مىصُمُّح مخرّصح      أنىان مه انمىصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمً

 َجُثح انعزتٍ نُهً تىعجُهح يًُ انذرَذٌ شُزاس انشىانٍ َادَح انحًزاٍَ
 طُىر انحرَّح

 يُجٍ انطُّة انىسالتٍ

 مىصُماخ

 إقثال انحًشاوٌ

10.00 -12.00 

 ممـــــــــــــــــــــــــــــــــهً انّثـــــــــــــــــــــــــــــــــــمافُّح

 َاظى انهاٍَ  صفاء انقطارٌ سفُاٌ انعزفاوٌ  فاتٍ انصانحٍ َادَح انحًزاٍَ  سًاح قصذ اهلل إًَاٌ انكشثاطٍ

12.00 – 14.00 

 ترامج مخرصح// وذواخ انثمافُّح  حذَث انّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعح

 فاطًح انزسقٍ 

+ 

 كًال انشارٍَ: انفزَق 

          حُاٌ نعزَّض 

 سكُح انًُصىرٌ 

+ 

 كًال انشارٍَ: انفزَق 

         حُاٌ نعزَّض
 

 سكُح انًُصىرٌ 

+ 

 كًال انشارٍَ: انفزَق 

          حُاٌ نعزَّض
 

   هذي انحاج قاسى 

+ 

 كًال انشارٍَ: انفزَق 

          حُاٌ نعزَّض
 

 َشَهح انشارعٍ 

+ 

 كًال انشارٍَ: انفزَق 

          حُاٌ نعزَّض

 

 صىرجع َىما ندوة الثقافّية 
 روعح قاسى  

سجاالت  
 كمال الشيحاوي

 حضرج انجىاب

 انطُّة شهثٍ 
 (13.30) حّراس انّههجح

 انجهُذٌ انعىٍَُ  

14.00 - 15.00 

 انحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاراخ //    انمىرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

 أفال َرفكرون
 سايٍ تزاهى+ خانذ كزوَح 

 وزهح انمشراق
 أّو انشٍَ تٍ شُخح انًسكٍُُ

 شؤون ذرتىَح / انجامعح وانمجرمع 

 ريشٌ انعًذوٍَ/  ريشٌ انعُّارٌ
 نمع مه انحضارج انرىوضُّح

 كًال عًزاٌ

 مذاراخ إوضاوُّح  

 ريضاٌ انثزهىيٍ
 أعالو وأعىاو

 شُزاس+ انصحثٍ انعاّلٍَ 
 أحّثاء انحكمح

ًّادٌ تٍ جاب اهلل  سفُاٌ+ ح

15.00 – 16.00 

 انعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهىو اإلوضاوُح  

 راكرج مه كالو

 سهُّز انُفشٌ
 كراب اإلوضان

ًّذ انجىَهٍ   كزوَح+ يح
 صذي انمجرمع

 عزوسُح+ عثذ انستار انسحثاٍَ
 أوىار مه انشرق

ًّذ تانطُة   عزوسُّح+ يح
 رَحح انثالد

 يحًذ حسٍ
 أرخثُم انمضرح
ًّذ انًذَىٍَ  يح

 وثائك وحمائك
 عادل انقادرٌ

16.00 – 17.00 

 اِداب وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفىىن

 مىرذي انضُىما

 َائهح انغزتٍ
 انجىكىذا ذرأّمم

 خهُم قىَعح
 لال انّراوٌ

ًّذ آَت يُهىب  يح

 فٍ ثمافح اإلعالو
 يصطفً انّصُذ+ يحًذ عثذ انعظُى

 انىصىص انّنئ
 هانح+ انًقذود + انىهاَثٍ 

 أطروحاخ جامعُّح
 خًُّس انىرتاٍَ

 مىصُمً ذىوضُّح

17.00 – 20.00 
 (19.03إعادج )خذ انكتاب تقّىج (// 17.45عزوسُح  : شعزاء تأصىاتهى)        إَماع انمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

 َادرج تٍ عطُح سًاح قصذ اهلل َادَح انحًزاٍَ ريشٌ انعًذوٍَ َجُثح انعزتٍ هانح انتىاَتٍ نُهً تىعجُهح

20.00– 21.00 

 ترامج مخرّصح وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذواخ عهً اْثُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 فاتٍ/ يًُ  فاطًح/ َشَهح سفُاٌ+  كارو انشزَف  َاظى/ هذي َادرج / صفاء
 مه أحادَث انمماهٍ

 سًُز تٍ عهٍ
 مضاءالخ

 سفُاٌ+ كزًَح انثزَكٍ 

21.00 – 22.00 

        إعاداخ 

 وثائك وحمائك
 عادل انقادرٌ

 راكرج مه كالو

 سهُّز انُفشٌ
 كراب اإلوضان

ًّذ انجىَهٍ   كزوَح+ يح
 أحّثاء انحكمح

ًّادٌ تٍ جاب اهلل  سفُاٌ+ ح
 انجىكىذا ذرأّمم

 خهُم قىَعح
 انىصىص انّنئ

 هانح+ انًقذود + انىهاَثٍ 

 نمع مه انحضارج انرىوضُّح
 كًال عًزاٌ

22.00 – 01.00 

 

 َاصمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عهً نُم ذىوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش 

 سًاح قصذ اهلل عزوسُح تىيُشج َاظى انهاٍَ شُزاس انشىانٍ صفاء انقطارٌ َادرج تٍ عطُّح فاتٍ انصانحٍ

  


