
 

 
 8102/8102( فصل الخريف ميكروبيولوجي -)كيمياء جدول المستوي الثالث

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

 200و ثكزر   األزذ

 -ا.د/ يُي انسيذ

 د ييرفذ

 1ق

 2و1و0يح  243ػًهي فيسيبئيخ ك 

 2و1و0يؼًم 

 

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك ك.ع فيسيبئيخ 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

يح 0ػًهي ييكرو 

 2و1و0
 2و1و0يؼًم َجبد 

 

 241كيًيبء كهرثيخ ك  االثُيٍ

 د/ غبدح اسًبػيم

 0يذرج 

كيًيبء زركيخ و زفس 

 240ك

 د/ اسؼذ

 1يذرج 

 300رسهيم اني ك

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 0يذرج 

 2و1و0يح 2ػًهي ييكرو 
 2و1و0يؼًم َجبد 

 330ك.غيفيخ ك    انثالثبء

 / ...........د

 0يذرج

 219ثيى خسيئيخ و 

 د/ يُي انسعري

 1ق

   

 2و1و0يح 1ػًهي ييكرو  األرثؼبء
 2و1و0يؼًم َجبد 

 212و فسيىنىخي 

 د/ يبسر -د/ يدذي

 5ق

 213 فيروسبد

 رظىيد/ 

 5ق

   

    انخًيس

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة          اػذاد:                                     

          

 . د / انًغرثي يسًذ انًغرثيأ     د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                         
 



 

 8102/8102حيوان( فصل الخريف  -جدول المستوي الثالث )كيمياء
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 0ػًهي زيىاٌ األزذ

 1و0يؼًم 

 1ػًهي زيىاٌ

 1و0يؼًم 

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

  

 241كيًيبء كهرثيخ ك  االثُيٍ

 د/ غبدح اسًبػيم

 0يذرج 

كيًيبء زركيخ و زفس 

 240ك

 د/ اسؼذ

 1يذرج 

 300رسهيم اني ك

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 0يذرج 

 

+ سهىك  212ػهى ثيئخ ذ انثالثبء

  100ذ

 د/ ايًبٌ هبشى 
 0يذرج

 330ك.غيفيخ ك 

 د/ ...........

0يذرج  

  243ػًهي فيسيبئيخ ك 

 1و0يح 

 1و0يؼًم 

 

   

       األرثؼبء

    انخًيس

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 

          

 د / انًغرثي يسًذ انًغرثي ذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                           أ .د/ انسي  
 

 



 

 8102/8102فيزياء( فصل الخريف  -جدول المستوي الثالث )كيمياء
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

  243ػًهي فيسيبئيخ ك  األزذ

 1و0يح 

 1و0يؼًم 

 

 0ػًهي فيسيبء يح

 يؼًم ربنزخ فيسيبء

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

 1ػًهي فيسيبء يح

 يؼًم ربنزخ فيسيبء

 241كيًيبء كهرثيخ ك  االثُيٍ

 د/ غبدح اسًبػيم

 0يذرج 

زركيخ و زفس كيًيبء 

 240ك

 د/ اسؼذ

 1يذرج 

 300رسهيم اني ك

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 0يذرج 

 

 330ك.غيفيخ ك   انثالثبء

 د/ ...........

0يذرج  

    

       األرثؼبء

  انخًيس

 

 

 219ػهىو يىاد ف  

 د/ دػبء ثكير

 4ق

 212فيسيبء خىايذ ف  

 د/ دػبء ثكير

 4ق

 213زرارح يُخفعخ  ف  

 د/ يسيي

 4ق

 

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي                                                                        د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول     

 



 

 8102/8102جيولوجيا( فصل الخريف  -جدول المستوي الثالث )كيمياء
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 0ػًهي خيىنىخيب  األزذ

 1يؼًم

 212خيىكيًيبء ج 

 ا.د/ يسًذ انسيذ

 0ق

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

 

 241كيًيبء كهرثيخ ك  االثُيٍ

 د/ غبدح اسًبػيم

 0يذرج 

كيًيبء زركيخ و زفس 

 240ك

 د/ اسؼذ

 1يذرج 

 300رسهيم اني ك

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 0يذرج 

 

 1ػًهي خيىنىخيب  انثالثبء

 0يؼًم

 330ك.غيفيخ ك 

 د/ ...........

0يذرج  

 210ػهى انصخىر انرسىثيخ ج

 د/ ػصبو زهراٌ

 0ق

 2ػًهي خيىنىخيب 

 0يؼًم

  

  243ػًهي فيسيبئيخ ك  األرثؼبء

 0يؼًم 

 

 213صفبئر ركزىَيخ ج 

 ا.د/ سًير قًر

 0ق

    

  انخًيس

 

 

    

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                                    اػذاد:           

          

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي                        د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                     

 
 



 

 
 8102/8102كيمياء( فصل الخريف  -حيوي جدول المستوي الثالث )كيمياء

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

زركيخ وكهرثيخ ك  األزذ

244 

 د/ يسسٍ انطسبوي

 1ق

 

 

 

 

 

 

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

 311ك ثيئيخ ك 

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 1يذرج 

 

 210ذ ك اَسيًبد    االثُيٍ

 د/ يسًذ انخُيسي

 3ق

ازًبض ايُيخ  ذ  . أ

310 

 د/ يسًذ انخُيسي

 3ق

 2و1و0يح 2ػًهي ييكرو  
 2و1و0يؼًم َجبد 

 214ػًهي زيىيخ ك ذ    انثالثبء

 2يؼًم ك 

اد ك ذ ايط كرثىهيذر

211 

 د/ ػجذ انؼسيس خبد

 4ق 

   

       األرثؼبء

    انخًيس

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي    د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                         



 

 

 8102/8102كيمياء( فصل الخريف   -جدول المستوي الثالث )ميكروبيولوجي 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

زركيخ وكهرثيخ ك  األزذ

244 

 د/ يسسٍ انطسبوي

 1ق

 

 

 

 214ز اَسدخ ٌ 

 د/ يُبل

 4ق

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

 311ك ثيئيخ ك 

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 1يذرج 

 

      االثُيٍ

 200و ثكزر   انثالثبء

 -ا.د/ يُي انسيذ

 د ييرفذ

 4ق

 0ػًهي ييكرو 

 0يؼًم َجبد 

 219ثيى خسيئيخ و 

 د/ يُي انسعري

 1ق

 1ػًهي ييكرو 

 1يؼًم َجبد 

 2ػًهي ييكرو 

 1يؼًم َجبد 

 212و فسيىنىخي   األرثؼبء

 د/ يبسر -د/ يدذي

 5ق

 213 فيروسبد

 د/ رظىي

 5ق

   

    انخًيس

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي    د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                         

 



 

 
 

 8102/8102كيمياء( فصل الخريف   -جدول المستوي الثالث )حيوان 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 244زركيخ وكهرثيخ ك  األزذ

 د/ يسسٍ انطسبوي

 1ق

 334ك.فراغيخ ك  

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

 311ك ثيئيخ ك 

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 1يذرج 

 

 0ػًهي زيىاٌ    االثُيٍ

 2و1و0يؼًم 

 210ثيى الفقبريبد ذ 

 د/خيهبٌ انخعري

 1ق

 

+ سهىك  212ػهى ثيئخ ذ نثالثبءا

  100ذ

 د/ ايًبٌ هبشى 
 0يذرج

 1ػًهي زيىاٌ

 2و1و0يؼًم 

 115رشرير يقبرٌ ذ 

 د/ ػجذ انفزبذ ثهزبخي

 0يذرج 

 2ػًهي زيىاٌ 

 2و1و0يؼًم 

 

       األرثؼبء

    انخًيس

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة           اػذاد:                                    

          

 . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي أ    د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                         
 



 

 
 

 8102/8102كيمياء( فصل الخريف   -جدول المستوي الثالث )فيزياء 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

زركيخ وكهرثيخ ك  األزذ

244 

 د/ يسسٍ انطسبوي

 1ق

 

 

 

 334ك.فراغيخ ك  

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 . ػهجخد/ و

 1يذرج 

 311ك ثيئيخ ك 

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 1يذرج 

 

      االثُيٍ

 212فيسيبء خىايذ ف   انثالثبء

 د/ دػبء ثكير

 ق

 210فيسيبء انكى ف  

 د/ ػًبد انسيسهي

 4ق

 1ػًهي فيسيبء يح

 يؼًم ربنزخ فيسيبء

 1ػًهي فيسيبء يح

 يؼًم ربنزخ فيسيبء

 

       األرثؼبء

 219ػهىو يىاد ف    انخًيس

 د/ دػبء ثكير

 4ق

214دوال خبصخ ر   

 د/ شكري اندُبيُي

 4ق

 213زرارح يُخفعخ  ف  

 د/ يسيي

 4ق

 

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 

          

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي    د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                         



 

 

 
 

 8102/8102رياضة( فصل الخريف   -جدول المستوي الثالث )فيزياء 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 241د يىاَغ ر   األزذ

 د/ شرييٍ انسجغ

 3ق

 340َظريخ انًروَخ  ر   

 د/ ػًرو ريعبٌ

 3ق

 

      االثُيٍ

فيسيبء خىايذ ف   انثالثبء

212 

 د/ دػبء ثكير

 ق

 210فيسيبء انكى ف  

 د/ ػًبد انسيسهي

 4ق

 210خجر ردريذي ر

 اندُذيد/يبيسخ 

 3ق

 0ػًهي فيسيبء يح

 يؼًم ربنزخ فيسيبء

 

 240ديُبييكب رسهيهيخ ر   األرثؼبء

 د/ ايًبٌ يسًىد

 4ق

    

 219ػهىو يىاد ف    انخًيس

 د/ دػبء ثكير

 4ق

214دوال خبصخ ر   

 د/ شكري اندُبيُي

 4ق

 213زرارح يُخفعخ  ف  

 د/ يسيي

 4ق

 

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                                              اػذاد: 

          



 

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي                                  د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                           
 باقي مقرارت الرياضيات

 
 
 

 8102/8102كيمياء( فصل الخريف   -جدول المستوي الثالث )جيولوجيا 
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

 244زركيخ وكهرثيخ ك  األزذ

 د/ يسسٍ انطسبوي

 1ق

 200خيىكيًيبء ج اسبسيبد 

 ا.د/ يسًذ انسيذ

 2ق

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

 311ك ثيئيخ ك 

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 1يذرج 

 

      االثُيٍ

 0ػًهي خيىنىخيب  انثالثبء

 1يؼًم خيى  

 1ػًهي خيىنىخيب 

 1يؼًم خيى  

 210ػهى انصخىر انرسىثيخ ج

 / ػصبو زهراٌد

 0ق

  

 2ػًهي خيىنىخيب  األرثؼبء

 1يؼًم خيى  

 213صفبئر ركزىَيخ ج 

 ا.د/ سًير قًر

 0ق

    

    انخًيس

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           نطالة اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وا



 

          

    د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                         

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي
 

 
 

 
 8102/8102( فصل الخريف كيمياء  -جدول المستوي الثالث )نبات 

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

 244زركيخ وكهرثيخ ك  األزذ

 د/ يسسٍ انطسبوي

 1ق

 0ػًهي رجبد

 01يؼًم

 334ك.فراغيخ ك 

 د/ انسيذ ع انرزيى

 1يذرج

  230ك.ع فيسيبئيخ ك 

 د/ و. ػهجخ

 1يذرج 

 311ك ثيئيخ ك 

 د/ اسًبػيم ػبثذ

 1يذرج 

 

 210رُىع زهري ٌ   الثُيٍا

 د/ يفيذح

 0يؼًم َجبد 

 210ديُبييكب وَظبو  ٌ 

 د/ خهىد

 0يؼًم َجبد 

 210ثيى كبَئبد  و 

 د/ يىسف

 0يؼًم َجبد 

 

 1ػًهي رجبد انثالثبء

 1يؼًم 

 2ػًهي رجبد

 1يؼًم 

 3ػًهي رجبد 

 1يؼًم 

  

 200ف غسبنت ٌ   األرثؼبء

 د/ يفيذح

 5ق

 214ف اخهبد ٌ 

 د/ وائم غرثخ

 5ق

 

 

 

    

    انخًيس



 

                                    

 ػًيذ انكهيخ                           اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 

          

 ندُخ اػذاد اندذاول                                                                           أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي       د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى      
 

 
 8102/8102جيوقيزياء( فصل الخريف   -جدول المستوي الثالث )جيولوجيا 

-00 00-01 01-9 9-8 انيىو

01 

01-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 0ًهي خيىنىخيب ػ األزذ

 1يؼًم خيى  

 212خيىكيًيبء ج 

 ا.د/ يسًذ انسيذ

 2ق

 213يؼبندخ ثيبَبد خف 

 ا.د/ ثرود ػجذ انفزبذ

 5ق

   

      االثُيٍ

 1ػًهي خيىنىخيب   انثالثبء

 1يؼًم خيى  

 210و كهرثي ويغُبغيسي خف 

 د/ اشرف قطت

 5ق

 2ػًهي خيىنىخيب

 1يؼًم خيى  

 

 213ج صفبئر ركزىَيخ   األرثؼبء

 ا.د/ سًير قًر

 0ق

 3ػًهي خيىنىخيب 

 1يؼًم خيى  

   

    انخًيس

                                    

 خػًيذ انكهي                           اػذاد:                                              يراخؼخ                         وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 



 

          

 أ . د / انًغرثي يسًذ انًغرثي    د/ انسيذ يسًىد ػجذ انرزيى           ندُخ اػذاد اندذاول                                                                         
 
 


