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 2021/ 2020     انثبًَانفصم انذراضي  فرَطيخ نغخ                 األونً : انفرلخخذول يحبضراد 

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

 انطجذ  

   عهى َفص انًُى نغخ اَدهيسيخ   نًمرراضى ا

   د. انحطيًُ عهىاٌ إيًبٌ َىذ أ.   انًحبضر

   415يذرج  211يذرج    انًكبٌ

 األحذ

    ررخًخ أدة أصىل انزرثيخ َصىص ثًرعجير كزب اضى انًمرر
    ا.زيُت ا.زيُت د. يحًذ هالل ا.دَيب ا.دَيب انًحبضر
    707ق 707ق 211يذرج  707ق 707ق انًكبٌ

 االثُيٍ

    َصىص لىاعذ ثمبفخ عبيخ لىاعذ اضى انًمرر

    عالء د.ريهبو وَص د.أيبًَ  وَص د.أيبًَ ا.ضهًً انًحبضر

    707ق 707ق 707ق 707ق انًكبٌ

 انثالثبء

    لراءح و يحبدثخ رعجير كزبثً أدة ثمبفخ عبيخ ثمبفخ عبيخ لراءح و يحبدثخ اضى انًمرر

    ا.ضهًً عالء د.ريهبو ا.ضهًً ا.ضهًً د.أييرح .أييرحد انًحبضر

    707ق 707ق 707ق 707ق 707ق 707ق انًكبٌ

 األرثعبء

     أدة ررخًخ ررخًخ  لراءح و يحبدثخ   اضى انًمرر

     د.عهيبء ا.َىرهبٌ د.شيريٍ ا.دَيب   انًحبضر

     707ق 707ق 707ق 707ق   انًكبٌ

 انخًيص

   حمىق االَطبٌ    اضى انًمرر

   أ.د/ ايم يهراٌ     انًحبضر

   415يذرج     انًكبٌ
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 2021/ 2020انفصم انذراضي انثبًَ        نغخ فرَطيخ   انثبَيخ             : انفرلخخذول يحبضراد 

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

 انطجذ  

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 األحذ

   ضكشٍ ركُىنىخيب انزعهيى ركُىنىخيب انزعهيى ورشخ عًم َصىص اضى انًمرر
   لطى يُبهح د. أييرح ثالل انحكيى د.أييرح َىار د.زهرح انًحبضر
   يعًم انزكُىنىخيب 211و. 707ق. 707ق. انًكبٌ

 االثُيٍ

 لىاعذ غراض خبصخألنغخ فرَطيخ  ررخًخ اضى انًمرر
نغخ فرَطيخ 

 ألغراض خبصخ
   َصىص

   ا.ضهًً ا.ضهًً د.أيبًَ عالء د.ريهبو د.أضًبء انًحبضر

   707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. انًكبٌ

 انثالثبء

   رذريص يصغر       نغىيبد  نغىيبد شراف ررثىيإ أدة اضى انًمرر

   لطى انًُبهح  .د غبدحأ د.خالديص د. عبدل انهًطً د.عهيبء انًحبضر

   يعًم انزذريص  707ق. 707ق. 211يذرج  707ق. انًكبٌ

 األرثعبء

     نغىيبد لىاعذ ورشخ عًم أدة ررخًخ  اضى انًمرر

     ا.دَيب د.أضًبء  ا.دَيب ا.زيُت ا.دَيب  انًحبضر

     707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق.  انًكبٌ

 انخًيص

        اضى انًمرر

         انًحبضر

        انًكبٌ
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 2021/ 2020انفصم انذراضي انثبًَ             نغخ فرَطيخ        انثبنثخ    : انفرلخخذول يحبضراد 

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

 انطجذ  

       اضى انًمرر

       انًحبضر

       انًكبٌ

 األحذ

 اضى انًمرر
ضيكىنىخيخ روي االحزيبخبد 

 انخبصخ
طرق رذريص روي االحزيبخبد 

 انخبصخ
    لىاعذ يطرذ

    ا.زيُت د.زهرح د. صفىد رىفيك يحًذ أثىحالوحد.  انًحبضر
    707ق. 707ق. 415يذرج  415يذرج انًكبٌ

 االثُيٍ

    ررخًخ أدة فراَكفىًَ أدة فراَكفىًَ نغىيبد نغىيبد اضى انًمرر

    ا.َىرهبٌ أَذراوش َبديخ. .دأ د.أضًبء ا.د غبدح د.خالديص انًحبضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. انًكبٌ

 انثالثبء

   رعهيى انكجبر رطىر انفكر انزرثىي ررخًخ  ورشخ عًم اضى انًمرر

   د. ضهبو انطبري د.فبطًخ أثى انُىر د.أيبًَ د.زهرح انًحبضر

   313يذرج  313يذرج  707ق. 707ق. بٌانًك

 األرثعبء

    َصىص لىاعذ لىاعذ َصىص ورشخ عًم يطرذ اضى انًمرر

    ا.َىرهبٌ ا.َىرهبٌ د.شيريٍ  د.أضًبء د.عهيبء د.عهيبء انًحبضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. انًكبٌ

 انخًيص

 اضى انًمرر

 انًحبضر رذريت ييذاًَ

 بٌانًك
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 2021/ 2020انفصم انذراضي انثبًَ            نغخ فرَطيخ     انراثعخ       : انفرلخخذول يحبضراد 

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

 انطجذ  

     ضكشٍ انفروق انفرديخ َظبو انزعهيى فً يصر اضى انًمرر

     طى عهى انُفصل د. يجرون عطيخ انًحبضر

     يعًم عهى انُفص 415يذرج  انًكبٌ

 األحذ

    لىاعذ نغىيبد  َصىص اضى انًمرر
    د.شيريٍ د.شيريٍ د.أييرح انًحبضر
    707ق. 707ق. 707ق. انًكبٌ

 االثُيٍ

    يمبل أدثً           يمبل أدثً ررخًخ نغىيبد انفروق انفرديخ و انميبش اضى انًمرر

    د.خالديص ا.د غبدح ا.َىرهبٌ ا.َىرهبٌ د. إيًبٌ ضحب حبضرانً

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 211يذرج  انًكبٌ

 انثالثبء

     أدة فراَكفىًَ َمذ َصىص َمذ اضى انًمرر

     أَذراوش َبديخ.د. أ د.ريهبو د.زهرح د.خالديص انًحبضر

     707ق. 707ق. 707ق. 707ق. انًكبٌ

 ءاألرثعب

     أدة فراَكفىًَ ررخًخ  لىاعذ  اضى انًمرر

     د.أضًبء د.عهيبء   ا.زيُت  انًحبضر

     707ق. 707ق.  707ق.  انًكبٌ

 انخًيص

 اضى انًمرر

 انًحبضر رذريت ييذاًَ

 انًكبٌ

 


