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 م 1029/1010/ 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انثياَاخ انيىو

 انطثد  

     2قىاعذ  انشعر   اضى انًقرر

     د/ حايذ أتى شرق  د/ دمحم داوود  انًحاضر

      318 اعحق 323يذرج  انًكاٌ

 األحذ

  2قراءج  ذكُىنىخيا ذعهيى  قراءج عًهي دراضاخ أيريكيح اضى انًقرر

  د/ َادر حهًي   د/ دمحم فىزي  قطى انهغح االَدهيسيح  د/ ييرفد عثذ انرؤوف  انًحاضر

  323يذرج   122يذرج   يعًم انهغح اإلَدهيسيح 220 اعحق انًكاٌ

 االثُيٍ

    2 يحادثح ضكشٍ انذراضاخ األيريكيح ضكشٍ ذكُىنىخيا انرعهيى  اضى انًقرر

    د/ اترطاو انشقرفي  أ/ احًذ ضالو  قطى انًُاهح  انًحاضر

    126قاعح  يعًم انهغح االَدهيسيح  يعًم انركُىنىخيا  انًكاٌ

 انثالثاء

    ذذريص يصغر  اشراف ذرتىي  ذرخًح  اضى انًقرر

    قطى انًُاهح  د/ عادل انهًطي  انثحيري د/ َهاد  انًحاضر

    يعًم انًُاهح وانركُىنىخيا   122يذرج  126 اعحق انًكاٌ

 األرتعاء

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًيص

       اضى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
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 م1010/ 1029

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انثياَاخ انيىو

 انطثد  

  3كراتح   كراتح عًهي  ذرخًح عًهي   اضى انًقرر

  د/ َادر حهًي   قطى انهغح االَدهيسيح  قطى انهغح االَدهيسيح   انًحاضر

   323يذرج   يعًم انهغح االَدهيسيح   يعًم انهغح االَدهيسيح   انًكاٌ

 األحذ

    شعر طرق ذذريص روي االحرياخاخ  ضيكىنىخيح روي االحرياخاخ  اضى انًقرر

    د/ دمحم داوود د/ صفىخ هُذاوي  د/ دمحم أتى حالوج  انًحاضر

      217قاعح  524يذرج   524يذرج  انًكاٌ

 االثُيٍ

       قرراضى انً

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

   ذعهيى كثار  ذطىر انفكر انررتىي  3كراتح  يذخم نهغىياخ انعايح  اضى انًقرر

   د/ دمحم هالل  د/ ايم خاد  د/ انطيذج كًال  ييرفد خاترد/  انًحاضر

    323يذرج   323يذرج   120قاعح  120قاعح  انًكاٌ

 األرتعاء

  ذحهيم خطاب ذحهيم ذثايٍ   3ذرخًح نغىياخ ذطثيقيح انًقرر اضى

  ييرفد خاترد/  ييرفد خاترد/   د/ يطريح انهًشري  د/ يطريح انهًشري  انًحاضر

  217قاعح  217قاعح   123قاعح  123قاعح  انًكاٌ

 انخًيص

 اضى انًقرر

 انرذرية انًيذاَي 

   

    انًحاضر

    انًكاٌ
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 م 1010/ 1029 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 انثياَاخ انيىو

 انطثد  

   ذرخًح  ذحهيم اخطاء   في يصر  َظاو انرعهيى  اضى انًقرر

   او انشقرفي د/ اترط د/ حايذ أتىشرق   د/ يثروك عطيح  انًحاضر

   120 اعحق  120 اعحق  524يذرج  انًكاٌ

 األحذ

  قراءج  نغىياخ عًهي  ضيكشٍ ذرخًح  ضيكشٍ كراتح شعر اضى انًقرر

  د/ اترطاو انشقرفي  قطى انهغح االَدهيسيح  ا/ اترطاو قضية  عثذ انعسيس أ.  راويح د/ دمحم داوود  انًحاضر

  يذرج يعًم انهغح االَدهيسيح   123ح قاع 324قاعح  217قاعح  انًكاٌ

 االثُيٍ

     اضهىتياخ  انفروق انفرديح  وانقياش  اضى انًقرر

     د/ ييرفد خاتر د/ ايًاٌ ضحا   انًحاضر

     217قاعح   122يذرج  انًكاٌ

 انثالثاء

   نغىياخ  ضكشٍ انفروق انفرديح  4كراتح    اضى انًقرر

   د/ ييرفد خاتر  قطى عهى انُفص  د/ ييرفد خاتر   انًحاضر

   126  اعحق يعًم عهى انُفص  217 اعحق  انًكاٌ

 األرتعاء

        2نغىياخ ذطثيقيح  اضى انًقرر

      د/ يطريح انهًشري  انًحاضر

      217قاعح  انًكاٌ

 انخًيص

    اضى انًقرر

    رانًحاض

    انًكاٌ

 
 

 

  
 


