
 

 

 8102/8102جدول المستوي الثاني كيمياء/ ميكروبيولوجي فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىيىً

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

    

  االثْيِ

 

 0 عَيي  خضيئبد زيىيخ ٍح

 2ٍعَو ميَيبء 

 1عَيي  خضيئبد زيىيخ ٍح 

 2ٍعَو ميَيبء 

 110خضيئبد زيىيخ ك 

 د/ ازَذ ٍصييسي

 1ق

   

 

 

 1ٍح  0عَيي  ٍينشو 

 0ٍعَو ّجبد 

 0ٍح  0عَيي  ٍينشو 

 0ٍعَو ّجبد 

 110ً ا.ٍينشو   اىثالثبء

 د/سضىي –ا.د/ ٍْي 

 6ق

 130ك. عضىيخ ك 

 د/سضب مشل -ا.د/عبده صمي

 1ٍذسج

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

 120سيبضيبد س

.............. 

1ٍذسج  

 

        األسثعبء

ٍح  101عَيي ميَيبء رسييبيخ ك اىخَيظ

 1و0

 1و0ٍعَو ميَيبء 

ة خييخ ذ 

110 

 د/ اىدشثيذ

 1ق

 011ازصبء زيىي ص 

 د/ سخت عَش

 1ق

1و0عَيي ثيى خييخ ٍح   

1و0ً زيىاُ -  

  

 

 

                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                

          



 

 أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي   / اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                        د  

 

 8102/8102جدول المستوي الثاني كيمياء/ حيوان فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىيىً

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

    

  االثْيِ

 

 

 110ثيى الفقبسيبد ذ  

د/ اٍو -د/خيهبُ اىخضشي

 غْيٌ

 1ق

    

 101عَيي ميَيبء رسييبيخ ك اىثالثبء

 1و0ٍح 

 1و0ٍعَو ميَيبء 

 130ك. عضىيخ ك 

 د/سضب مشل -ا.د/عبده صمي

 1ٍذسج

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

 120سيبضيبد س

.............. 

1ٍذسج  

 

        األسثعبء

ة خييخ ذ   اىخَيظ

110 

 د/ اىدشثيذ

 1ق

1و0عَيي ثيى خييخ ٍح   

 1و0ً زيىاُ -

   

 

 

                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                



 

          

 اىدذاوه                                                                           أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد  

 8102/8102جدول المستوي الثاني كيمياء/ فيزياء فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىيىً

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 ىعغبهد/ خيهبُ ا

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

 رسيخ واشعبعيخ 112ف 

 د/ يبعش خضش

 4ق

 114عَيي فيضيبء ف 

 ٍعَو ربّيخ فيضيبء

 

  االثْيِ

 

 

 ثصشيبد واخهضح 112ف 

 د/ ّبديخ عجذ اىعبطي

 4ق

 ٍىخبد وٍينشويف 119ف 

 د/ زغِ رشك

 4ق

 101عَيي ميَيبء رسييبيخ ك

 2ٍعَو ميَيبء 

   

 130ك. عضىيخ ك   اىثالثبء

 د/سضب مشل -ا.د/عبده صمي

 1ٍذسج

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

 120سيبضيبد س

.............. 

1ٍذسج  

 

        األسثعبء

       اىخَيظ

 

 
                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                

          

 أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي                                                                 د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه            



 

 

 

 8102/8102جدول المستوي الثاني ميكروبيولوجي / كيمياء فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىيىً

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ج ٍذس  

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

 عَيي فيضيبء زيىيخ

 ٍعَو ربّيخ فيضيبء

  

  االثْيِ

 

 

ٍح  101عَيي ميَيبء رسييبيخ ك 

 1و0

 1و0ٍعَو ميَيبء 

 110خضيئبد زيىيخ ك  

 د/ ازَذ ٍصييسي

 1ق

عَيي  خضيئبد 

 زيىيخ 

 2ٍعَو ميَيبء 

 

 110ً ا.ٍينشو   اىثالثبء

 د/سضىي –ا.د/ ٍْي 

 6ق

 100فيضيبء زيىيخ ف ذ 

 د/عسش عجيذ

 0ق

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

 1و0ٍح  0عَيي  ٍينشو 

0و1ٍعَو ّجبد   

 

        األسثعبء

1و0عَيي ثيى خييخ ٍح  اىخَيظ  

 1و0ً زيىاُ -

ة خييخ ذ 

110 

 د/ اىدشثيذ

 1ق

 011ازصبء زيىي ص 

 د/ سخت عَش

 1ق

   

 

 

                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                

          



 

 أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي    د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                         

 

 
 8102/8102جدول المستوي الثاني حيوان / كيمياء فصل الخريف 

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

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

   

0عَيي زيىاُ  االثْيِ  

 2و1ٍعَو 

 112اخْخ ذ 

 د/ اٍو غْيٌ

 0ق

 110ثيى الفقبسيبد ذ 

 د/ اٍو غْيٌ-د/خيهبُ اىخضشي

 1ق

1عَيي زيىاُ   

 2و1ٍعَو 

   

2عَيي زيىاُ  اىثالثبء  

 2و1ٍعَو 

 114طفيييبد ذ 

 د/اٍو عجبط

 5ق

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

  

        األسثعبء

ة خييخ ذ   اىخَيظ

110 

 د/ اىدشثيذ

 1ق

 101عَيي ميَيبء رسييبيخ ك

 1و0ٍح 

 1و0ٍعَو ميَيبء 

    

 

 

                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                



 

          

 ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                           أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي      د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ       
 
 

 8102/8102جدول المستوي الثاني نبات / كيمياء فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىيىً

 120خ كك.عْبصش ٍَثي األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

   

  0عَيي ّجبد  االثْيِ

 1ٍعَو 

 

 

 رششير 110ُ 

 د/ خيىد -د/ عطيخ

 2ق

 

 عالقبد 100ُ 

 د/ وائو

 2ق

 110خضيئبد زيىيخ ك 

 د/ ازَذ ٍصييسي

 1ق

عَيي  خضيئبد 

 زيىيخ 

 2ٍعَو ميَيبء 

 

 عَيي فيضيبء زيىيخ بءاىثالث

 ٍعَو ربّيخ فيضيبء

 100فيضيبء زيىيخ ف ذ 

 د/عسش عجيذ

 0ق

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

  1عَيي ّجبد 

 2ٍعَو 

 

 

        األسثعبء

 عَيي ثيى خييخ  اىخَيظ

 2ً زيىاُ -

ة خييخ ذ 

110 

 د/ اىدشثيذ

 1ق

 011ازصبء زيىي ص 

 د/ سخت عَش

 1ق

رسييبيخ  عَيي ميَيبء

 101ك

0ٍعَو ميَيبء   

  

 

 

                                                 



 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                

          

 أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي    د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                         

 
 8102/8102جدول المستوي الثاني فيزياء / كيمياء فصل الخريف 

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

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

 رسيخ واشعبعيخ 112ف 

 د/ يبعش خضش

 4ق

  

  االثْيِ

 

 

 ثصشيبد واخهضح 112ف 

 د/ ّبديخ عجذ اىعبطي

 4ق

 ٍىخبد وٍينشويف 119ف 

 د/ زغِ رشك

 4ق

    

 100ميَيبء رسييبيخ ك   اىثالثبء

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

 101عَيي ميَيبء رسييبيخ ك

0ٍعَو ميَيبء   

 

 ديْبٍينب وّغجيخ 110ف   األسثعبء

 د/ ازَذ خيف

 2ق

 112ٍصفىفبد س 

 2د/ فيصو عض اىذيِ ق 

 114عَيي فيضيبء ف 

 ٍعَو ربّيخ فيضيبء

 

110رسييو سيبضي س    اىخَيظ  

 د/ شنشي اىدْبيْي

0ق  

  

 

 
                                                 

                                                 



 

 عَيذ اىنييخ                           ة اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطال               

          

 أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي    د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                         

 

 
 8102/8102صل الخريف جدول المستوي الثاني كيمياء حيوي / كيمياء ف

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

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

   

  االثْيِ

 

 

زشاسيخ وزشميخ  

 190ك

 د/ خيهبُ اىْدبس

 0ق 

 

 

 

    

 113ذ عَيي ك  اىثالثبء

 2ٍعَو 

 130ك. عضىيخ ك 

 د/سضب مشل -ا.د/عبده صمي

 1ٍذسج

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

زيىيخ ف ك ذ 

113 

 د/ عجذ اىعضيض خبد

4 ق  

عَيي ميَيبء 

 133عضىيخ ك 

1ٍعَو ميَيبء   

 

       األسثعبء

 111ك ذ   1د خضيئبد زيىيخ  اىخَيظ
 د/ ثزىه عض اىعشة

 2ق

 110ىيخ ك ذ د خضيئبد زي

 د/ ضسي ثيزبخي

 2ق

 112عَيي ك ذ 

2ٍعَو   

عَيي ميَيبء 

 101رسييبيخ ك

0ٍعَو ميَيبء   

 

 

 
                                                 



 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                  اعذاد:                               ٍشاخعخ                       

          

 شثيأ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغ    د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                         

 
 

 8102/8102/ كيمياء فصل الخريف  جولوجياجدول المستوي الثاني 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىيىً

 120ك.عْبصش ٍَثيخ ك األزذ

 د/ خيهبُ اىعغبه

1ٍذسج   

 140زشاسيخ وقبعذح صْف ك

 د/ عَبد ٍطش -د/ خبثش هبشٌ

 1ٍذسج 

110ثصشيبد ٍعبدُ ج   

 ا.د/ ٍسَذ اىغيذ

 0ق  

  

 0عَيي خيىىىخيب  االثْيِ

 0ٍعَو خيى

 

 

 110ا. خيىفيضيبء خف 

 ا.د/ اىهبٍي رشاثيظ

 5ق

 1عَيي خيىىىخيب 

 0ٍعَو خيى

 

عَيي ميَيبء رسييبيخ 

 101ك

 0ٍعَو ميَيبء 

  

 2عَيي خيىىىخيب  اىثالثبء

 0ٍعَو خيى
 

 3عَيي خيىىىخيب 

 0ٍعَو خيى

 

 100ميَيبء رسييبيخ ك

 د/ وزيذ عبىٌ

 1ٍذسج 

  

 114خى رشميجيخ ج   األسثعبء

 ا.د/ عَيش قَر

 0ق

 112زفشيبد ج 

 د/ عبطف ٍغعىد

 0ق 

    

       اىخَيظ

 

 



 

                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           خ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة اعذاد:                               ٍشاخع               

          

 ٍسَذ اىَغشثيأ . د / اىَغشثي     د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                         

 
 8102/8102/ جيو فيزياء فصل الخريف  جولوجياجدول المستوي الثاني 

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

 0عَيي خيىىىخيب  األزذ

 0ٍعَو خيى
 

 1عَيي خيىىىخيب 

 0ٍعَو خيى

 

110ثصشيبد ٍعبدُ ج   

 ا.د/ ٍسَذ اىغيذ

 0ق  

  

 2عَيي خيىىىخيب  االثْيِ

 1ٍعَو خيى

 

 

 110ا. خيىفيضيبء خف 

 ا.د/ اىهبٍي رشاثيظ

 5ق

 3عَيي خيىىىخيب 

 1ٍعَو خيى

 

   

      اىثالثبء

 114خى رشميجيخ ج   األسثعبء

 ا.د/ عَيش قَر

 0ق

 112زفشيبد ج 

 د/ عبطف ٍغعىد

 0ق 

    

110رسييو سيبضي س    اىخَيظ  

 د/ شنشي اىدْبيْي

0ق  

  

 

 



 

                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                

          

 غشثي ٍسَذ اىَغشثيعجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                                                           أ . د / اىَ د/ اىغيذ ٍسَىد  

 8102/8102جدول المستوي الثاني فيزياء / رياضة فصل الخريف 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اىيىً

 141اىَْزخخ اىشيبضيخ س  جذاىغ

 3ق

 د/ ششييِ اىغجع

    

 114عَيي فيضيبء ف   األزذ

 ٍعَو ربّيخ فيضيبء

110س رسييو سيبضي   

 د/ ششيِ عجذ اىغالً

 2ق

  

  االثْيِ

 

 

 ثصشيبد واخهضح 112ف 

 د/ ّبديخ عجذ اىعبطي

 4ق

 ٍىخبد وٍينشويف 119ف 

 د/ زغِ رشك

 4ق

    

      اىثالثبء

 ديْبٍينب وّغجيخ 110ف   األسثعبء

 د/ ازَذ خيف

 2ق

 112ٍصفىفبد س 

 2د/ فيصو عض اىذيِ ق 

 

 

  

 140س  2ٍينبّينب    اىخَيظ

 د/ وعبً خزعِ

 5ق

110رسييو سيبضي س  

 د/ شنشي اىدْبيْي

0ق  

  

 

 



 

                                                 

                                                 

 عَيذ اىنييخ                           اعذاد:                               ٍشاخعخ                         وميو اىنييخ ىشئىُ اىزعييٌ واىطالة                

          

 أ . د / اىَغشثي ٍسَذ اىَغشثي                                          د/ اىغيذ ٍسَىد عجذ اىشزيٌ           ىدْخ اعذاد اىدذاوه                                   


