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 م0202/0201 انصاًَ : انسراضً انفصم((      فهطفح ٔاظرًاع عاو     ))   األٔنى/  انفرلح يحاضراخ سٔلظ

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 انثٍاَاخ انٍٕو

 انطثد  

   عهى َفص ًَٕ  انهغح االَعهٍسٌح  يسذم انى عهى َفص انشرصٍح   انًمرر اضى

   ز/ انحطٍُى عهٕاٌ  أ/ اًٌاٌ َٕغ    ز/ انحطٍُى عهٕاٌ   انًحاضر

    407و  407و  427ق   انًكاٌ

 األحس

 انًمرر اضى
َصٕص يمرر اذرٍاري:  

   اظرًاعٍح تهغح اظُثٍح 
    م انى انفهطفح االضاليٍح يسذ أصٕل انررتٍح

    ز/ احًس شاكر  ز/ يحًس ْالل  ز/ اٌُاش ضعسِ   انًحاضر

    114ق   100يسرض  427ق  انًكاٌ

 االشٍٍُ

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انصالشاء

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 

 

 األرتعاء

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍص

  حمٕق اَطاٌ   انفكر انشرلً انمسٌى احصاء اظرًاعً   انًمرر اضى

  أ.ز/ ايم يٓراٌ   ز/ أياًَ انطرأي   ز/ ....اَرساب ......  انًحاضر

  407يسرض   417ق  كهٍح اَزاب  انًكاٌ
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 و 0201/ 0202فح ٔاظرًاع ( انفصم انسراضً : انصاًَ ظسٔل يحاضراخ انفرلح انصاٍَح عاو ) فهط

 
  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-01 01-9 9-8 انثٍاَاخ انٍٕو

  انطثد  

   عهى االظرًاع انصُاعً  ضكشٍ ذكُٕنٕظٍا انرعهٍى   0ذسرٌص يصغر  انررتٍح انمٕيٍح  انًمرر اضى

   كهٍح االزاب  لطى انًُاْط  ضكشٍ لطى انًُاْط  ز/ يحًس يصطفى  انًحاضر

   كهٍح اَزاب لطى انًُاْط  لطى انًُاْط   002ق  انًكاٌ

 األحس

    ذكُٕنٕظٍا ذعهٍى    انًمرر اضى

    ز/ أيٍرج تالل     انًحاضر

    100يسرض     انًكاٌ

 االشٍٍُ

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انصالشاء

 

    عهى االظرًاع انرٌفً  االشراف انررتٕي  فهطفح انعصٕر انٕضطى  انًمرر اضى

    ز/ إٌُاش ضعسج ز/ عازل انهًطً ز. أياًَ انطرأي  انًحاضر

     813ق  100يسرض  803ق  انًكاٌ

 األرتعاء

 

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍص

     فهطفح اضاليٍح   انًمرر اضى

     ز/ احًس شاكر   انًحاضر

     417لاعح   انًكاٌ
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 و  0202/ 0217انصاًَ : انسراضً انفصم     ((  فهطفحعاو     ))   نصانصحا /  انفرلح يحاضراخ ظسٔل

  8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 انثٍاَاخ انٍٕو

  انطثد  

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحس

     طرق ذسرٌص شٔي االحرٍاظاخ  ضٍكٕنٕظٍح شٔي االحرٍاظاخ  انًمرر اضى

     ز/ صفٕخ ذٕفٍك  ز/ يحًس أتٕ حالٔج  انًحاضر

      407 سرضي  407 يسرض  انًكاٌ

 االشٍٍُ

   انًمرر اضى

 انرسرٌة انًٍساًَ

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 انصالشاء

 

   ذعهٍى كثار  ذطٕر انفكر انررتٕي  ضٍاضٍح ٔحمٕق اَطاٌ  فهطفح  انًمرر اضى

   ز/ ضٓاو انطاري   ز/ فاطًح أتٕ انُٕر   ز/ أياًَ انطرأي   انًحاضر

    808يسرض   808يسرض 803ق   انًكاٌ

 األرتعاء

 

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍص

    13،  14فهطفح حسٌصح ق  و.خ ) فهطفح حضارج(  عهى انعًال  هًً يُاْط تحس ع انًمرر اضى

   ز/ يحًس زأٔز  ز/ يحًس زأٔز   ز. يحًس حعازي   ز. يحًس حعازي   انًحاضر

   004ق  004ق   004ق  004ق  انًكاٌ
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              و 0202/ 0217انصاًَ ا: انسراضً نفصما     (( فهطفحعاو     )) انراتعح   : انفرلح يحاضراخ ظسٔل

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 انثٍاَاخ انٍٕو

  انطثد  

     ضكشٍ انفرٔق انفرزٌح  َظاو انرعهٍى فً يصر  انًمرر اضى

     لطى عهى انُفص  يثرٔن عطٍح ز/  انًحاضر

     يعًم عهى انُفص  407يسرض  انًكاٌ

 األحس

 انًمرر اضى
      نرسرٌة انًٍساَـــــً ا 

     انًحاضر

     انًكاٌ

 االشٍٍُ

   ذارٌد يصر انحسٌس ٔانًعاصر   انطثٍعٍح  ظغرافٍح يصر  انفرٔق انفرزٌح انًمرر اضى

  ز/ اًٌاٌ ضحا انًحاضر
 أ.ز/ يسحد االَصاري +

 فاذٍ اتٕ ظالنح  ز/ 
   ز/ صفٕخ حطٍٍ 

   002لاعح  100يسرض    100يسرض   انًكاٌ

 انصالشاء

    فهطفح انرأٌٔم  فهطفح انهغح  انًمرر اضى

    ز. يحًس حعازي  ز. يحًس حعازي   انًحاضر

     004ق   004ق   انًكاٌ

 األرتعاء

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍص

    ذصٕف اضاليً َٔصٕصّ فهطفح انمٍى  يشكالخ فكر عرتً  انًمرر اضى

    ز/ احًس شاكر  ز/ اياًَ انطرأي  ز/ اياًَ انطرأي  انًحاضر

    803ق  803ق  803ق  انًكاٌ
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 و  0201/ 0202انصاًَ : انسراضً انفصم     ((اظرًاععاو     ))   انصانصح /  انفرلح يحاضراخ ظسٔل

  8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 انثٍاَاخ انٍٕو

  انطثد  

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحس

     طرق ذسرٌص شٔي االحرٍاظاخ  ضٍكٕنٕظٍح شٔي االحرٍاظاخ  انًمرر اضى

     ز/ صفٕخ ذٕفٍك  ز/ يحًس أتٕ حالٔج  انًحاضر

      407و   407و  انًكاٌ

 شٍٍُاال

   انًمرر اضى

 انرسرٌة انًٍساًَ

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 انصالشاء

 

   ذعهٍى كثار  ذطٕر انفكر انررتٕي  عهى اظرًاع انًعرفح  انًمرر اضى

   ز/ يثرٔن عطٍح  ز/ ايم ظاز  ز إٌُاش ضعسج  انًحاضر

    808و   808و  424لاعح   انًكاٌ

 األرتعاء

 

 انًمرر اضى
 رر اذرٍاري يم

 )يشكالخ اظرًاعٍح (
 انطكاٌ ٔذُظٍى األضرج عهى االظرًاع انحضري

 عهى االظرًاع انعُائً
  

   ز/........... اَرساب  ز/ .....اَرساب  ز/ ..........اَرساب  ز/ ..... اَرساب  انًحاضر

   كهٍح اَزاب كهٍح اَزاب كهٍح اَزاب كهٍح االزاب  انًكاٌ

 انرًٍص

       نًمررا اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 و              0201/ 0202انصاًَ : انسراضً انفصم     ((اظرًاععاو     )) انراتعح   : انفرلح يحاضراخ ظسٔل

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 انثٍاَاخ انٍٕو

  انطثد  

    ضكشٍ انفرٔق انفرزٌح   عهى اظرًاع انًطرمثم َظاو انرعهٍى فً يصر  انًمرر اضى

    لطى عهى انُفص  اَرساب  ازاب ......ز /  ز/ يثرٔن عطٍح  انًحاضر

    يعًم عهى انُفص  كهٍح االزاب  407يسرض  انًكاٌ

 األحس

  انًمرر اضى

 ًَانرسرٌة انًٍسا

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 االشٍٍُ

   ذارٌد يصر انحسٌس ٔانًعاصر   ظغرافٍح يصر  انفرٔق انفرزٌح  انًمرر اضى

   ز/ صفٕخ حطٍٍ   أ.ز/ ظٍٓاٌ انصأي   ز/ اًٌاٌ ضحا    انًحاضر

   002لاعح   403ق   100يسرض   انًكاٌ

 انصالشاء

    انصمافح ٔانشرصٍح  تحٕز يٍساٍَح عهى اظرًاع انرًٍُح  انًمرر اضى

    اَرساب  .....ز/ اَرساب ......ز/  ز إٌُاش ضعسج انًحاضر

    كهٍح االزاب  كهٍح االزاب  813لاعح  انًكاٌ

 األرتعاء

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍص

       انًمرر اضى

       انًحاضر

       انًكاٌ

 

 


