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 ول انهغح االَدهُسَح اخذ

 انفصم انذراضٍ انثاٍَ

 و 0202/0201 
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 م0202/0201انثاٍَ انفصم انذراضٍ:       انجلٌزي االولى  / خذول يحاضراخ انفرلح

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انطثد  

   عهى َفص ًَى  انرواَح ً انشعريذخم إن 1يحادثح  اضى انًمرر

   د/ انحطٍُُ عهىاٌ  د/ نادر حلمً  د/ يحًذ داوود  د/ َطرَح انهًشرٌ  انًحاضر

   302يذرج   013لاعح  103ق  101ق  انًكاٌ

 األحذ

    ذرخًح عًهٍ اصىل انررتُح  نغح أخُثُح  فرَطُح  اضى انًمرر

    أ / اًَاٌ َطرٌ  د/ يحًذ هالل  عىدد/ شرٍَ انفخراٍَ  + أ/ زَُة يط انًحاضر

    يعًم انهغح االَدهُسَح  100يذرج  104ق  انًكاٌ

 االثٍُُ

        اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

  يذخم إنً انُمذ   شعر عًهٍ ذطثُماخ شعر   اضى انًمرر

  انرؤؤف د/ يُرفد عثذ   أ/ َذي تذر  أ/ َذي تذر   انًحاضر

  101يذرج   يعًم انهغح ذاإلَدهُسَح يعًم انهغح االَدهُسَح   انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًُص

  حمىق اَطاٌ    ذرخًح 1لراءج اضى انًمرر

  أ.د/ ايم يهراٌ   د/ َهاد انثحُرٌ  د/ َهاد انثحُرٌ  انًحاضر

  302يذرج    102ق  102 لاعح انًكاٌ
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 م 0202/0201 انثاٍَ : انفصم انذراضٍ   اَدهُسٌ انثاَُح / خذول يحاضراخ انفرلح
 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انطثد  

    0ضكشٍ لىاعذ  0لىاعذ  انشعر   اضى انًمرر

    أ/ اًَاٌ َطرٌ  ًال د/ انطُذج ك د/ يحًذ داوود انًحاضر

    يعًم انهغح االَدهُسَح   113ق  101يذرج  انًكاٌ

 األحذ

  0لراءج  ذكُىنىخُا ذعهُى  لراءج عًهٍ دراضاخ أيرَكُح اضى انًمرر

  د/ انطُذج كًال   د/ ايُرج تالل  أ/ اًَاٌ َطرٌ  د/ يُرفد عثذ انرؤف  انًحاضر

  100يذرج   100يذرج   َحيعًم انهغح اإلَدهُس 002ق  انًكاٌ

 االثٍُُ

  0يحادثح    ضكشٍ انذراضاخ األيرَكُح ضكشٍ ذكُىنىخُا انرعهُى  اضى انًمرر

  د/ اترطاو انشمرفٍ    أ/ احًذ ضالو  لطى انًُاهح  انًحاضر

  100يذرج    يعًم انهغح االَدهُسَح  يعًم انركُىنىخُا  انًكاٌ

 انثالثاء

    ذذرَص يصغر  اشراف ذرتىٌ  االَدهُسَحذرخًح إنً  اضى انًمرر

    لطى انًُاهح  د/ عادل انهًطٍ  د/ َهاد انثحُرٌ  انًحاضر

    يعًم انًُاهح وانركُىنىخُا   100يذرج  104ق  انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًُص

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       ًكاٌان
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 م0201/ 0202انثاٍَ انفصم انذراضٍ:  اَدهُسٌ انثانثح  : انفرلحخذول 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 انثُاَاخ انُىو

 انطثد  

  1كراتح  ذحهُم خطاب   1ذرخًح نغىَاخ ذطثُمُح كراتح عًهٍ  اضى انًمرر

  د/ َادر حهًٍ  د/ يُرفد خاتر  د/ َطرَح انهًشرٌ  د/ َطرَح انهًشرٌ  أ/ والء انحُفٍ  انًحاضر

  101يذرج   101ق  101لاعح  101لاعح  يعًم انهغح االَدهُسَح   انًكاٌ

 األحذ

   ذحهُم ذثاٍَ يذخم نهغىَاخ انعايح  شعر طرق ذذرَص روٌ االحرُاخاخ  ضُكىنىخُح روٌ االحرُاخاخ  اضى انًمرر

  د/ يُرفد خاتر  د/ انطُذج كًال  د/ يحًذ داوود  د/ صفىخ ذىفُك  د/ يحًذ اتى حالوج  انًحاضر

  102ق  102ق    013ق  302و   302و  انًكاٌ

 االثٍُُ

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

   ار ذعهُى كث ذطىر انفكر انررتىٌ  ذرخًح عًهٍ   اضى انًمرر

   د/ ضهاو انطارٌ  د/ فاطًح اتى انُىر  أ/ َذي تذر   انًحاضر

    101و   101و  يعًم انهغح االَدهُسَح   انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًُص

 اضى انًمرر

 انرذرَة انًُذاٍَ 

   

    انًحاضر

    انًكاٌ
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 م 0201/ 0202 انثاٍَ انفصم انذراضٍ:   اَدهُسٌ انراتعح  : انفرلحخ خذول يحاضرا

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثُاَاخ انُىو

 انطثد  

    ذحهُم اخطاء   َظاو انرعهُى  اضى انًمرر

    د/ حايذ اتى شرق   د/ يثرون عطُح  انًحاضر

     102ق   302يذرج  انًكاٌ

 األحذ

   نغىَاخ عًهٍ  ضُكشٍ ذرخًح  ذرخًح  شعر اضى انًمرر

   أ/ تطًح صانح  أ/ نًُاء ضعذ  د/ َهاد انثحُرٌ  د/ يحًذ داوود انًحاضر

   يعًم انهغح االَدهُسَح   101ق  101ق  013ق  انًكاٌ

 االثٍُُ

   ضُكشٍ كراتح   0نغىَاخ ذطثُمُح  اضهىتُاخ  انفروق انفردَح  وانمُاش  اضى انًمرر

   ا/ تطًح صانح  د/ َطرَح انهًشرٌ  د/ انطُذج كًال  د/ اًَاٌ ضحا انًحاضر

   يعًم انهغح االَدهُسَح  013لاعح  013لاعح   100و  انًكاٌ

 انثالثاء

    ضكشٍ انفروق انفردَح  نغىَاخ  2كراتح   اضى انًمرر

    انُفص  لطى عهى د/ يُرفد خاتر د/ يُرفد خاتر  انًحاضر

    يعًم عهى انُفص  102ق    102ق  انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًُص

 اضى انًمرر

 ُذاٍَ ـــــــــــــرذرَة انًــــــــــــان

   

    انًحاضر

    انًكاٌ

 
 

 
  

 


