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 خسٔل شعثح عهى انُفش 

 انفصم انسراصً انثاًَ 
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 م0201/ 0202 انثاًَ انفصم انسراصً:    ( عهى َفش) ٔنى  األ : انفرقحخسٔل يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍٕو

 انضثد  

   هى َفش انًُٕ ع انهغح االَدهٍزٌح    اصى انًقرر

   ز. انحضٍُى عهٕاٌ  إًٌاٌ َٕذ أ.   انًحاضر

   100يسرج  405يسرج    انًكاٌ

 األحس

     اَثرتٕنٕخٍح اخرًاعٍح  اصٕل انررتٍح   اصى انًقرر

    ِز. اٌُاس صعس ز. يحًس ْالل   انًحاضر

     425ق  100يسرج   انًكاٌ

 االثٍٍُ

    عهى انُفش انررتٕي  ذًٍُح انرقكٍر   االحصاء انٕصفً اصى انًقرر

    ز. رشا انًستٕنً  ز. اياًَ فرحاخ  ز. اَعاو انكاشف  انًحاضر

    004ق  004ق  004ق  انًكاٌ

 انثالثاء

       اصى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األرتعاء

       اصى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍش

  حقٕق االَضاٌ      اصى انًقرر

  أ.ز/ ايم يٓراٌ     انًحاضر

  405يسرج      انًكاٌ
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 م0202/ 0219 انفصم انسراصً: انثاًَ عهى َفش  انثاٍَح   : انفرقحخسٔل يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍٕو

 انضثد  

     صكشٍ ذكُٕنٕخٍا انرعهٍى  ذسرٌش يصغر      اصى انًقرر

     قضى انًُاْح قضى انًُاْح انًحاضر

     يعًم ذكُٕنٕخٍا انرعهٍى  يعًم انرسرٌش انًكاٌ

 األحس

    ذكُٕنٕخٍا انرعهٍى    اصى انًقرر

    ز/ أيٍرج تالل     انًحاضر

    100يسرج    انًكاٌ

 االثٍٍُ

   ذحهٍم انضهٕك ٔذعسٌهّ  عهى انُفش انفضٍٕنٕخً  عهى انُفش انردرٌثً  صرسالنً االحصاء اال اصى انًقرر

   ز. أٌاخ انسيٍري  ز. اَعاو انكاشف  ز. اًٌاٌ ضحا   ز. فاطًح يٕصى  انًحاضر

   803ق  803ق  803ق  803ق  انًكاٌ

 انثالثاء

     االشراف انررتٕي  و .خ ) عهى اخرًاع انرًٍُح(  اصى انًقرر

     ز. عازل انهًضً  ز. اٌُاس صعسِ  انًحاضر

     100يسرج  813ق  انًكاٌ

 األرتعاء

       اصى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍش 
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 م0202/ 0219 انفصم انسراصً: انثاًَ عهى َفش   انثانثح  : انفرقحخسٔل يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍٕو

 انضثد  

     ذارٌد انعرب انًعاصر   اصى انًقرر

     ز. احًس االنفً   انًحاضر

     002ق   انًكاٌ

 األحس

     طرق ذسرٌش شٔي احرٍاخاخ ذاصح  صٍكٕنٕخٍح شٔي احرٍاخاخ ذاصح  اصى انًقرر

     ز/ صفٕخ ُْسأي  ز. يحًس اتٕ حالٔج  انًحاضر

     405يسرج  405يسرج  انًكاٌ

 االثٍٍُ

   يُٓح عهى انُفش  عهى انُفش االرشازي  االذرثاراخ انُفضٍح  صٍكٕنٕخٍح االتساع  اصى انًقرر

   أ.ز/ يحًٕز عكاشح  ز. اٌاخ انسيٍري  ز. فاطًح يٕصى  اياًَ فرحاخ  ز. انًحاضر

    417ق   417ق   417ق   417ق  انًكاٌ

 انثالثاء

   ذعهٍى انكثار  ذطٕر انفكر انررتٕي    اصى انًقرر

    صٓاو انضاري ز.   فاطًح اتٕ انُٕر ز.    انًحاضر

   808يسرج  808يسرج    انًكاٌ

 األرتعاء

       اصى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍش

 اصى انًقرر

 نًٍساًَ انرسرٌة ا
    

     انًحاضر

     انًكاٌ
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 م0202/ 0219 انفصم انسراصً: انثاًَعهى َفش    انراتعح    : انفرقحخسٔل يحاضراخ 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثٍاَاخ انٍٕو

 انضثد  

     هٍٍُكً عهى انُفش االك َظاو انرعهٍى فً يصر  اصى انًقرر

     ز. يحًس اتٕ حالٔج  ز. يثرٔك عطٍح  انًحاضر

     417ق  405يسرج  انًكاٌ

 األحس

 اصى انًقرر

 انرسرٌة انًٍساًَ 

    

     انًحاضر

     انًكاٌ

 االثٍٍُ

    قراءاخ تانهغح االَدهٍزٌح  عهى انُفش انًعرفً  انفرٔق انفرزٌح ٔانقٍاس  اصى انًقرر

    ز. يُى عًارج  ز. اًٌاٌ ضحا  ز. اًٌاٌ ضحا    ضرانًحا

    102ق  801ق  100يسرج  انًكاٌ

 انثالثاء

    صٍكٕنٕخٍح انًراْقح  يشرٔع انرررج  صكشٍ انفرٔق انفرزٌح  اصى انًقرر

    ز. يُى عًارج  أ.ز. يحًٕز عكاشح + ز/ يحًس اتٕ حالٔج  قضى عهى انُفش انًحاضر

    425ق  425ق  يعًم عهى انُفش  انًكاٌ

 األرتعاء

       اصى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انرًٍش 

       اصى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
 
 


