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 و               0201/ 0202انثاَي : انذراسي انفصم     (حجاري حعهيى عاو    )انثانثت   : انفرلت يحاضراث جذول

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

   ححهيم كهي ويشاكم يعاصرة أصىل يراجعت أصىل يراجعت انًمرر ىاس

   كهيت انخجارة كهيت انخجارة كهيت انخجارة انًحاضر

   كهيت انخجارة كهيت انخجارة كهيت انخجارة انًكاٌ

 األحذ

   إدارة يشخرياث ويخازٌ طرق حذريس روي االحخياجاث  سيكىنىجيت روي االحخياجاث  نًمرراسى ا

   كهيت انخجارة د/ صفىث حىفيك  د/ يحًذ ابى حالوة  انًحاضر

   كهيت انخجارة 405يذرج  405و  انًكاٌ

 االثُيٍ

      انًمرر اسى

 انخذريب انًيذاَي انًحاضر 
     انًكاٌ

 انثالثاء

   حعهيى كبار  حطىر انفكر انخربىي    انًمرر اسى

   د/ سهاو انساري  د/ فاطًت ابى انُىر    انًحاضر

   303يذرج 303يذرج    انًكاٌ

 األربعاء

       انًمرر اسى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًيس

       انًمرر اسى

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 و 0201/ 0202انثاَي : انذراسي انفصم (حجاريحعهيى عاو     )انرابعت   : انفرلت يحاضراث جذول

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

    َظريت انخطر وانخأييٍ َظريت انخطر وانخأييٍ َظاو انخعهيى  في يصر  اسًانًمرر

    كهيت انخجارة كهيت انخجارة د/ يبرون عطيت  انًحاضر

    كهيت انخجارة كهيت انخجارة 303و  انًكاٌ

 األحذ

 اسًانًمرر

 انخذريب انًيذاَي 

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 االثُيٍ

   حًىيم وإدارة يانيت حًىيم وإدارة يانيت سكشٍ انفروق انفرديت  انفروق انفرديت  اسًانًمرر

   كهيت انخجارة كهيت انخجارة لسى عهى انُفس  د/ أيًاٌ ضحا    انًحاضر

   كهيت انخجارة كهيت انخجارة يعًم عهى انُفس   100و  انًكاٌ

 انثالثاء

   (3يحاسبت حكىييت ) َظريت انخطر وانخأييٍ حًىيم وإدارة يانيت حًىيم وإدارة يانيت اسًانًمرر

   كهيت انخجارة كهيت انخجارة كهيت انخجارة كهيت انخجارة انًحاضر

   كهيت انخجارة كهيت انخجارة كهيت انخجارة كهيت انخجارة انًكاٌ

 األربعاء

       اسًانًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 نخًيسا

       اسًانًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
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