
 1028/1029 فصل الخريف المستوي االول )بيولوجي( جدول
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 ثيئخ انسجذ

اندىنىخيبانفيزيبء وقسًي   

0يذرج   

 ذ. اَسبٌ

......... 

0يذرج   

 نغخ اَدهيزيخ

 د/ احًذ انًحص

0يذرج   

    

 010( ك0ك.عبيخ ) األحذ

 ذ عجذانرحيىد/انسي -أ.د/عالء عهي 

 0يذرج

 010عهى انحيىاٌ ذ

 د/اندرثيذ –ا. د/كبرونيٍ 

 0يذرج

 2و1و0و -2و1و0يح  012عًهي كيًيبء ك 

 2و1و0و.حيىاٌ -5و4و3عًهي حيىاٌ يح 

 

 

 

 

و.  -9و8و7عًهي َجبد يح 

 2و1و0َجبد 

 

      االثُيٍ

      انثالثبء

  األرثعبء

 

 

  010عهى َجبد ٌ

 فذ عرايسد/ير -د/ يُي انحضري

 0يذرج

 2و1و0و -5و4و3يح  012عًهي كيًيبء ك 

 2و1و0و.حيىاٌ  -9و8و7عًهي حيىاٌ يح  
 -9و8و7يح  012عًهي كيًيبء ك 

 2و1و0و

 2و1و0و.حيىاٌ -2و1و0عًهي حيىاٌ يح 

 

 

يعًم  -2و1و0عًهي َجبد يح  

 2و1و0َجبد 

و. َجبد  -5و4و3عًهي َجبد يح  

 2و1و0

 

 

 

 000ر ريبضيبد عبيخ انخًيس

 د/ يحًذ يزىني -د/ رخت عًر

 0يذرج

 000رًبريٍ ر 

 قبعخ رًبريٍ انريبضيبد

  

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                               يراخعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة                

          



                                                 د/ انسيذ يحًىد عجذ انرحيى           ندُخ اعذاد اندذاول                            

 انًغرثي يحًذ انًغرثيأ . د / 

    
 1028/1029جدول المستوي االول )علوم طبيعية( فصل الخريف 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 ثيئخ انسجذ

 قسًي انفيزيبء واندىنىخيب

0يذرج   

 ذ. اَسبٌ

......... 

0يذرج   

 نغخ اَدهيزيخ

 د/ احًذ انًحص

0يذرج   

 010ريبضخ ثحزخ ر

 د/ شكري اندُبيُي -د/ عصبو خير هللا
 1قبعخ 

  

 010( ك0ك.عبيخ ) األحذ

 انسيذ عجذانرحيىد/ -أ.د/عالء عهي 

 0يذرج

 010خ و. وحرارح ف

 د/ دعبء ثكير -د/ ايًٍ انعقجي

 1قبعخ 

 010رًبريٍ ر 

 قبعخ رًبريٍ انريبضيبد

   

 3و2و  1و0يح  012عًهي كيًيبء ك  االثُيٍ

 0يعًم فيزيبء  1و0عًهي فيزيبء يح 

 1و0و 1و0يح  012عًهي كيًيبء ك 

 0و 3و2عًهي فيزيبء يح

  

 040ييكبَيكب ر   انثالثبء

 د/ يحًذ حًبد
 1قبعخ 

 040رًبريٍ ر 

 قبعخ رًبريٍ انريبضيبد

   

 

 

         األرثعبء

    انخًيس

 

 

     

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           وانطالة  نشئىٌ انزعهيىاعذاد:                               يراخعخ                         وكيم انكهيخ                

          



أ .      د/ انسيذ يحًىد عجذ انرحيى           ندُخ اعذاد اندذاول                                                                         

 د / انًغرثي يحًذ انًغرثي
 

  

 1028/1029جولوجيا( فصل الخريف جدول المستوي االول )
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 ثيئخ انسجذ

قسًي انفيزيبء 

 واندىنىخيب

0يذرج   

 ذ. اَسبٌ

......... 

0يذرج   

 نغخ اَدهيزيخ

 د/ احًذ انًحص

0يذرج   

    

 010( ك0ك.عبيخ ) األحذ

 د/انسيذ عجذانرحيى -أ.د/عالء عهي 

 0يذرج

 010َجبد  ٌعهى 

 د/يفيذح انسيذ

 0ق

عهى حيىاٌ 

 000ذ
 عجذ انعزيز-د/انحسٍ

 0ق

 عًهي خيىنىخيب

0يعًم خىنىخيب  

 

  

 عًهي حيىاٌ   االثُيٍ

 0يعًم حيىاٌ  
 عًهي َجبد 

 يعًم َجبد
 عًهي كيًيبء

 0يعًم ك 
 

 

  

 010خىنىخيب عبيخ ج   انثالثبء

 ا.د/ انهبيي رراثيس -ا.د  / يحًذ انسيذ

 2ق 

 000د عبيخ رريبضيب

 د/ حبيذ كًبل -د/شكريبندُبيُي
 2ق 

 

        األرثعبء

    انخًيس

 

 

   

                                                 



 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                               يراخعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة                

          

 أ . د / انًغرثي يحًذ انًغرثي    د/ انسيذ يحًىد عجذ انرحيى           ندُخ اعذاد اندذاول                                                                         


