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 انطاعح انُىو
 يطائٍ االول ب /  يطائٍ االول أ / 

 انماعح انتذرَطٍ انًادج انماعح انتذرَطٍ انًادج

 االحذ

       

 انكتروٍَ و.و احًذ رشُذ انحاضىب انكتروٍَ و.و احًذ رشُذ انحاضىب ::40

 انكتروٍَ و.و َىارعاير انحمىق انكتروٍَ و.و َىارعاير انحمىق ::60

 االثٍُُ

 انعاب انمىي :1.3
 اضايه نطفٍو.و 

 اَىر اضايه و.و
 2ق يحة حايذأ.و.د  ضثاحح انًهعة انخارجٍ

 كرج انمذو ::30
 احًذ طهو.و 

 و.و عهٍ لُص
 انعاب انمىي انًهعة انخارجٍ

 اضايه نطفٍو.و 

 اَىر اضايه و.و
 انًهعة انخارجٍ

 كرج انمذو 1ق يحة حايذأ.و.د  ضثاحح ::40
 احًذ طهو.و 

 و.و عهٍ لُص
 انًهعة انخارجٍ

 انثالثاء

 انًهعة انخارجٍ عثذانىدود احًذأ.د  كرج انطهح انًهعة انخارجٍ وضاو عىٍَو.و  رفع االثمال :1.3

 انًهعة انخارجٍ وضاو عىٍَو.و  االثمالرفع  انًهعة انخارجٍ عثذانىدود احًذأ.د  كرج انطهح ::30

40::       

 االرتعاء

 2ق عالء جاضىو.د  انتشرَح 1ق  كشافح :1.3

 انعاب انمىي 1ق و.د عالء جاضى انتشرَح ::30
 اضايه نطفٍو.و 

 اَىر اضايه و.و
 انًهعة انخارجٍ

 انعاب انمىي ::40
 اضايه نطفٍو.و 

 اَىر اضايه و.و
 2ق  كشافح انًهعة انخارجٍ

 انخًُص

 انكتروٍَ َذي اتراهُىو.د  ترتُح تارَخ انكتروٍَ َذي اتراهُىو.د  ترتُح تارَخ ::20

 انكتروٍَ و.و دعاء ونُذ انهغح انعرتُح انكتروٍَ و.و دعاء ونُذ انهغح انعرتُح ::40

 انكتروٍَ و.و تارق جاضى انهغح االَكهُسَح انكتروٍَ و.و تارق جاضى انهغح االَكهُسَح ::60
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 انطاعح انُىو

 يطائٍ انثاٍَ ب /  يطائٍانثاٍَ أ / 

 انماعح انتذرَطٍ انًادج انماعح انتذرَطٍ انًادج

 االحذ

 1ق و.و عثذهللا َجرش االحصاء انًهعة انخارجٍ عًر عىَذو.و  انعاب انمىي :1.3

 انًهعة انخارجٍ يرواٌ خُروو.و  انطائرجكرج ان 1ق و.و عثذهللا َجرش االحصاء ::30

 انًهعة انخارجٍ عًر عىَذو.و  انعاب انمىي انًهعة انخارجٍ يرواٌ خُروو.و  كرج انطائرجان ::40

 االثٍُُ

 انماعح انذاخهُح حطاو عثذأ.و.د  طرائك انتذرَص انًهعة انخارجٍ عذٌ يحًىدأ.و.د  كرج انطهح :1.3

 انًهعة انخارجٍ عذٌ يحًىدأ.و.د  كرج انطهح انماعح انذاخهُح حطاو عثذأ.و.د  طرائك انتذرَص ::30

40::       

 انثالثاء

 1ق حًُذ احًذأ.د  تاَىيُكاَُك لاعح انجًثاز و.د ثاير تركٍ طالب جًُاضتك فٍُ :1.3

 لاعح انجًثاز و.د ثاير تركٍ طالب جًُاضتك فٍُ انًهعة انخارجٍ و.و فراش لحطاٌ كرج انُذ ::30

 انًهعة انخارجٍ أ.و.د حطاو عثذ كرج انُذ 1ق حًُذ احًذأ.د  تاَىيُكاَُك ::40

 االرتعاء

20::       

 انتذرَة انرَاضٍ ::40
أ.و.د عاطف 

 عثذانخانك
 انتذرَة انرَاضٍ انكتروٍَ

أ.و.د عاطف 

 عثذانخانك
 انكتروٍَ

 انكتروٍَ فاتٍ يحًذأ.د  وانمُاشاالختثار  انكتروٍَ فاتٍ يحًذأ.د  االختثار وانمُاش ::60

 انخًُص

       

 انكتروٍَ عهٍ لُصو.و  انحاضىب انكتروٍَ عهٍ لُصو.و  انحاضىب ::40

 انكتروٍَ و.و عهٍ عاصٍ انهغح االَكهُسَح انكتروٍَ و.و عهٍ عاصٍ انهغح االَكهُسَح ::60
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 انطاعح انُىو

 يطائٍانثانث ب /  يطائٍانثانث أ / 

 انماعح انتذرَطٍ انًادج انماعح انتذرَطٍ انًادج

 االحذ

 يهعة انتُص و.د يصطفً ونُذ انعاب انًضرب انماعح انذاخهُح أ.و.د احًذ لحطاٌ كرج انُذ :1.3

 انًهعة انخارجٍ ايجذ حايذأ.و.د  انكرج انطائرج يهعة انتُص و.د يصطفً ونُذ انعاب انًضرب ::30

 انماعح انذاخهُح أ.و.د احًذ لحطاٌ كرج انُذ انماعح انذاخهُح ايجذ حايذأ.و.د  انكرج انطائرج ::40

 االثٍُُ

 1ق و.د عالء جاضى انفطهجح انماعح انذاخهُح كهالٌ ريضاٌو.د  طرائك انتذرَص :1.3

 انماعح انذاخهُح كهالٌ ريضاٌو.د  طرائك انتذرَص لاعح انجًثاز تركٍثاير و.د  جًُاضتك فٍُ ::30

 لاعح انجًثاز ثاير تركٍو.د  جًُاضتك فٍُ 1ق و.د عالء جاضى انفطهجح ::40

 انثالثاء

 انًهعة انخارجٍ و.د لصٍ عهٍ كرج انمذو انماعح انذاخهُح كهالٌ ريضاٌو.د  طرائك انتذرَص :1.3

 انًهعة انخارجٍ كهالٌ ريضاٌو.د  طرائك انتذرَص 3ق و.د طه غافم االصاتاخ انثذَُح ::30

 3ق و.د طه غافم االصاتاخ انثذَُح انًهعة انخارجٍ و.د لصٍ عهٍ كرج انمذو ::40

 االرتعاء

 لاعح انًثارزج عًر عثذهللاو.  يثارزج انماعح انذاخهُح عهٍ فارشو.و  نُالح تذَُح :1.3

 انماعح انذاخهُح عهٍ فارشو.و  نُالح تذَُح لاعح انًثارزج عثذهللاعًر  .و يثارزج ::30

40::       

 انخًُص

 انكتروٍَ أ.د ضريذ احًذ تعهى حركٍ انكتروٍَ أ.د ضريذ احًذ تعهى حركٍ ::30

 انكتروٍَ و.و تارق جاضى انهغح االَكهُسَح انكتروٍَ و.و تارق جاضى انهغح االَكهُسَح ::50

 انكتروٍَ أ.د عثذانًُعى احًذ تحث عهًٍ انكتروٍَ أ.د عثذانًُعى احًذ عهًٍتحث  ::70 
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 انطاعح انُىو

 يطائٍأ /  انراتع

 

 يطائٍب /  انراتع

 

 انماعح انتذرَطٍ انًادج انماعح انتذرَطٍ انًادج

 االحذ

 انماعح انذاخهُح أ.د حًُذ احًذ كرج انطهح 4ق أ.و.د عذٌ يحًىد عهى انتذرَة :1.3

 3ق أ.و.د عذٌ يحًىد عهى انتذرَة انًهعة انخارجٍ و.و اضايح نطفٍ انعاب انمىي ::30

 انًهعة انخارجٍ و.و اضايح نطفٍ انعاب انمىي انماعح انذاخهُح أ.د حًُذ احًذ كرج انطهح ::40

 االثٍُُ

 انماعح انذاخهُح أ.د يحًذ ضاَع انكرج انطائرج انماعح انذاخهُح أ.و.د زَاد ضانى طرائك انتذرَص :1.3

 انًهعة انخارجٍ و.و اضايح نطفٍ انعاب انمىي انماعح انذاخهُح أ.د يحًذ ضاَع انكرج انطائرج ::30

 انماعح انذاخهُح أ.و.د زَاد ضانى طرائك انتذرَص انًهعة انخارجٍ و.و اضايح نطفٍ انعاب انمىي ::40

 انثالثاء

 انًهعة انخارجٍ أ.و.د َكتم يساحى كرج انُذ 3ق ا.و.د اتراهُى فُصم االدارج وانتُظُى :1.3

 كرج انمذو ::30
أ.و.د عاطف 

 عثذانخانك
 3ق ا.و.د اتراهُى فُصم االدارج وانتُظُى انًهعة انخارجٍ

 كرج انمذو انًهعة انخارجٍ أ.و.د َكتم يساحى كرج انُذ ::40
أ.و.د عاطف 

 عثذانخانك
 انًهعة انخارجٍ

 االرتعاء

20::       

40::       

 انكتروٍَ أ.دعثذانىدود احًذ عهى  انُفص انكتروٍَ أ.دعثذانىدود احًذ عهى  انُفص ::60

 انخًُص

20::       

 انكتروٍَ و.و عهٍ عاصٍ انهغح االَكهُسَح انكتروٍَ و.و عهٍ عاصٍ انهغح االَكهُسَح ::40

 انكتروٍَ أ.د يثًُ احًذ رَاضح يعالٍُ انكتروٍَ أ.د يثًُ احًذ رَاضح يعالٍُ ::60

 


