
   
 

 8102/8102فصل الخريف / ميكروبيولوجي  كيمياء الرابعجدول المستوي  
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 انيىو

 312و رطجيقيخ و  األحذ

 د/ ايًبٌ عجذ انزاسق

 5ق 

 310و االغذيخ و 

 د/ يحًذ يجذي

 2يعًم َجبد 

 

 

 

   

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

0 عًهي ييكزو  

2و1يعًم  

1عًهي ييكزو   

 2و1يعًم

   

2عًهي ييكزو     انثالثبء  

 2و1يعًم

 314رقُيخ ٌ 

 د/ عطيخ -د/ يُي انحضزي

 5ق 

  

 331عًهي عضىيخ ك  األرثعبء

 2و1 يعًم

 320و غ عضىيخ ك 

 يبطز شجمد/

 1يذرج

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

   

          انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي                                                                    د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول         

 



   
 

 8102/8102جدول المستوي الرابع كيمياء/ كيمياء حيوي  فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 انيىو

    األحذ

 

 

   

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

314طًىو حيىيخ ك ح   

 د/ احًذ عجذ انعشيش

5ق  

    

        انثالثبء

 320و غ عضىيخ ك   األرثعبء

 د/يبطز شجم

 1يذرج

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

   

 313هزيىَبد ك ح  انخًيض

 د/ ضحي ثهزبجي

 0ق

 331عًهي عضىيخ ك 

 2يعًم 

     

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي                                                       د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                      

 



   
 

 8102/8102جدول المستوي الرابع كيمياء/ حيوان  فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 انيىو

    األحذ

 

 

   

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

 

 

 

311ح فظيىنىجي   

د/ َهي َشيه -د/ عجذ انعشيش  

0ق  

حشزاد ح 

219 

 د/ايم غُيى

 4ق

عًهي عضىيخ ك 

331 

 2و1يعًم 

 

        انثالثبء

 0عًهي حيىاٌ األرثعبء

 1و0يعًم 

 320و غ عضىيخ ك 

 د/يبطز شجم

 1يذرج

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

 1عًهي حيىاٌ

 1و0يعًم 

       انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي                                                                          د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول   



   
 

 
 8102/8102جدول المستوي الرابع كيمياء/ فيزياء  فصل الخريف 

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

 319ف انًفبعالد ف  األحذ

 د/ يزوح َصز

 2ق

 300يبد ف انكززوَ

 د/ حظٍ رزك

 4ق

    

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

 

 

 

    

 عًهي فيشيبء انثالثبء

 يعًم راثعخ فيشيبء 

 331عًهي عضىيخ ك 

 2يعًم 

   

 305عهى انُبَى ف  األرثعبء

 ا.د انًغزثي يحًذ

 4ق

 320و غ عضىيخ ك 

 د/يبطز شجم

 1يذرج

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

 

       انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

          

 ًذ انًغزثيحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                           أ . د / انًغزثي يحد/ انظيذ يحًىد عجذ انز  



   
 

 
 8102/8102جدول المستوي الرابع فيزياء / كيمياء فصل الخريف 

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

 319عالد ف ف انًفب األحذ

 د/ يزوح َصز

 2ق

 300انكززوَيبد ف 

 د/ حظٍ رزك

 4ق

 اطيبف  وجظيًبد

 د  ايًٍ انعقجي

 3ق

   

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

 عًهي فيشيبء

 يعًم راثعخ فيشيبء

   

       انثالثبء

 305عهى انُبَى ف  األرثعبء

 ا.د انًغزثي يحًذ

 4ق

 302ثالسيب ف 

 د  ايُبص يحظٍ

 2ق

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

 

       انخًيض

                                                 

 خعًيذ انكهي                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي    د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                         



   
 

 
 8102/8102جدول المستوي الرابع ميكروبيولوجي / كيمياء فصل الخريف 

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

 312و رطجيقيخ و  األحذ

 د/ ايًبٌ عجذ انزاسق

 5ق 

 310و االغذيخ و 

 د/ يحًذ يجذي

 2يعًم َجبد 

 

 

 

   

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

0عًهي ييكزو    

 0يعًم

   

 1عًهي ييكزو  انثالثبء

 0يعًم 

ايزاض  و   

304 

 د/ يبطز حًذره

 0يعًم َجبد 

 314رقُيخ ٌ 

 د/ عطيخ -د/ يُي انحضزي

 5ق 

  

 2عًهي ييكزو   األرثعبء

 2يعًم 

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

   

          انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة    اعذاد:                                              يزاجعخ                      

          



   
 

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي    د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                         

 
 8102/8102توي الرابع حيوان / كيمياء فصل الخريف جدول المس

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

310طفيهيبد ويُبعخ ح  األحذ  

د/ ايم -د/ عجذ انعشيش  

 4ق

   

 

 

   

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

 

 

 

311فظيىنىجي ح   

د/ َهي َشيه -د/ عجذ انعشيش  

0ق  

 219حشزاد ح 

 د/ايم غُيى

 4ق

  

314فظيى ثيئخ ح  انثالثبء  

 د/ َهي َشيه

 3ق

 214حجهيبد ح 

 د.عجذ انفزبح

 3ق

 0عًهي حيىاٌ

 2و1يعًم 

   

 1عًهي حيىاٌ  األرثعبء

 1و0يعًم 

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

 

       انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة                                      اعذاد:         

          



   
 

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي                          د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                   

 
 8102/8102جدول المستوي الرابع كيمياء حيوي / كيمياء فصل الخريف 

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

    األحذ

 

 

   

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

314طًىو حيىيخ ك ح   

يشد/ احًذ عجذ انعش  

5ق  

    

        انثالثبء

 315ك.االصجبغ ك    األرثعبء

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

   

 313هزيىَبد ك ح  انخًيض

 د/ ضحي ثهزبجي

 0ق

 213يُبعخ ك ح 

 د/ ثزىل عش انعزة

 0ق

     

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة   اعذاد:                                            

          



   
 

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي    د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                         

 
 8102/8102جدول المستوي الرابع فيزياء خاصة فصل الخريف 

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

 319ف انًفبعالد ف  األحذ

 د/ يزوح َصز

 2ق

 300انكززوَيبد ف 

 د/ حظٍ رزك

 4ق

 اطيبف  وجظيًبد

 د  ايًٍ انعقجي

 3ق

   

      االثُيٍ

       انثالثبء

 305عهى انُبَى ف  األرثعبء

 ا.د انًغزثي يحًذ

 4ق

 302ثالسيب ف 

 د  ايُبص يحظٍ

 2ق

 304فيشيبء كى  ف 

 د  عًبد انظيحهي

 2ق

 عًهي فيشيبء

 يعًم راثعخ فيشيبء

       انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

          



   
 

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي    د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                         

   
 8102/8102جدول المستوي الرابع فيزياء / رياضة  فصل الخريف 

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

 141انًُذجخ انزيبضيخ ر انظجذ

 3ق

 د/ شزييٍ انظجع

 342ييكبَيكب انكى ر 

 د/ يحًذ حًبد

 3ق

   

 319ف انًفبعالد ف  األحذ

 د/ يزوح َصز

 2ق

 300انكززوَيبد ف 

 د/ حظٍ رزك

 4ق

 اطيبف  وجظيًبد

 د  ايًٍ انعقجي

 3ق

َظزيخ انًزوَخ  

 340ر

 د/ عًزو ريضبٌ

 3ق

 

 هي فيشيبءعً  االثُيٍ

 يعًم راثعخ فيشيبء

 242ك ديُبييكب ر 

 د/ هيثى عبطف

 3ق

  

       انثالثبء

 305عهى انُبَى ف  األرثعبء

 ا.د انًغزثي يحًذ

 4ق

 302ثالسيب ف 

 د  ايُبص يحظٍ

 2ق

 241ثزيجخ ريبضيخ  ر 

 د/ فيصم عش انذيٍ

 4ق  

 

       انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 



   
 

          

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي                                                د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                             

 
 8102/8102جيا / كيمياء فصل الخريف وجدول المستوي الرابع جول

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

 0عًهي جيىنىجيب   األحذ

 1يعًم جيىنىجيب

 1عًهي جيىنىجيب 

 1يعًم جيىنىجيب

 

 319جقيخ طيشييخ جف ط

 ا.د/ ثزود عجذ انفزبح

 2ق

  

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

     

 319ج  يُجهيخ وهُذطيخ انثالثبء

 ا.د/يحًذ انظيذ

 2ق

     

 2عًهي جيىنىجيب  األرثعبء

 0يعًم جيىنىجيب

 310حفزيبد ج 

 د/ عبطف يظعىد

 0يعًم جيى  

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

   

        انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 



   
 

          

 يحًذ انًغزثي انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                           أ . د / انًغزثي د/ انظيذ يحًىد عجذ  

 
 8102/8102جيا / جيوفيزياء فصل الخريف وجدول المستوي الرابع جول

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

 0عًهي جيىنىجيب   األحذ

 1يعًم جيىنىجيب

 1عًهي جيىنىجيب 

 1يعًم جيىنىجيب

 

 319طجقيخ طيشييخ جف 

 ا.د/ ثزود عجذ انفزبح

 2ق

  

       االثُيٍ

 319يُجهيخ وهُذطيخ ج  انثالثبء

 ا.د/يحًذ انظيذ

 2ق

 0عًهي جيىنىجيب   

 1يعًم جيىنىجيب

 1عًهي جيىنىجيب 

 1يعًم جيىنىجيب

 

 2يىنىجيب عًهي ج األرثعبء

 0يعًم جيىنىجيب

 310حفزيبد ج 

 د/ عبطف يظعىد

 0يعًم جيى  

 2عًهي جيىنىجيب 

 0يعًم جيىنىجيب

 3عًهي جيىنىجيب 

 1يعًم جيىنىجيب

 

 

        انخًيض

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة                     اعذاد:                                              يزاجعخ     



   
 

          

 نًغزثيأ . د / انًغزثي يحًذ ا    د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                         

 
 8102/8102جدول المستوي الرابع نبات / كيمياء فصل الخريف 

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

      األحذ

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

 رقُيخ 110ٌ  

 د/ عطيخ

 5ق 

س اَظجخ ٌ 

214 

 د/ يُبل

 5ق

 214اكثبرٌ 

 د/ خهىد

 5ق

   

و   ايزاض    انثالثبء

304 

 د/ يبطز حًذره

 0يعًم َجبد 

   

 310د هزيىَي ٌ    األرثعبء

 د/ وائم

 3ق

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

   

 0عًهي َجبد  انخًيض

 0يعًم

 1عًهي َجبد 

 0يعًم 

 2عًهي َجبد 

 01يعى 

   

                                                 



   
 

 عًيذ انكهيخ                           يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة                          اعذاد:                     

          

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي              د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                               

 
 8102/8102جدول المستوي الرابع كيمياء خاصة فصل الخريف 

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

 332ا ايُيخ ك  األحذ

 ا.د/ ريضبٌ انظكزي   

 3يعًم ك 

       221 و ك 202وارشاٌ ك  فهشيخ

 د/ جيهبٌ انعظبل

 3يعًم ك 

    

 344غزويبد ك  االثُيٍ

 د/جبثز هبشى

 1يذرج

 324رحهيم اني ك 

 د/ اطًبعيم عبثذ

3يعًم ك   

 341ديُبييكب حزاريخ 

 د/ اطعذ

 2ق

  

       انثالثبء

 343ك  1كى  األرثعبء

 د/ يحظٍ انطحبوي

 3ق

 320و غ عضىيخ ك 

 د/يبطز شجم

 1يذرج

 315ك.االصجبغ ك 

 د/يحًذ عهجخ

 1يذرج

 

 222ُبطقيخ  ك عًهي ر   انخًيض

 1يعًم 

   

                                                 



   
 

 عًيذ انكهيخ                           اعذاد:                                              يزاجعخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة 

          

 غزثي يحًذ انًغزثيعجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                           أ . د / انً د/ انظيذ يحًىد  

 
 8102/8102فصل الخريف  حاسب  /رياضة  جدول المستوي الرابع

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

 342يكبَيكب انكى ري   انظجذ

 د/ يحًذ حًبد

 3ق

   

 213يعبدالد ركبيهيخ ر   األحذ

 د/ فبطًخ جعفز

 4ق

 340َظزيخ انًزوَخ  ر

 د/ عًزو ريضبٌ

 ق 

 

   

      االثُيٍ

 210ججز رجزيذي ر   انثالثبء

 د/يبيظخ انجُذي

 3ق

   

 311و يخزبرح في انزيبضيبد ر   األرثعبء

 د/ عصبو خيز 

 4ف

 241خ  ر ثزيجخ ريبضي  

 د/ فيصم عش انذيٍ

 3ق  

 

 314رىثىنىجي ر  انخًيض

 ا.د/ يحًذ درويش

 1ق

 300انزُقيت في انجيبَبد ص 

 د/اطبيه فبروق

 4ق 

    



   
 

 

                                                 

 عًيذ انكهيخ                           وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة اعذاد:                                              يزاجعخ                         

          

 أ . د / انًغزثي يحًذ انًغزثي    د/ انظيذ يحًىد عجذ انزحيى           نجُخ اعذاد انجذاول                                                                         


