يعهذ انًسخقبم انعبنً نههُذست وانخكُىنىجٍب ببنًُظىرة  -جذول انفظم انذراسى األول انعـبو انجبيعـى ( 2021 / 2020قسى انهُذست انًذٍَت)
انســـــــــــــــــــبج
انٍىو

خىاص يىاد د /بسًت (يذرج )214

)انفرقت األونً يذًَ (

ححهٍم اَشبءاث و.و/آٌت
يحسٍ (قبعه )201
رٌبضٍبث  3و /إًٌبٌ
انذيراوي (قبعه )202

رٌبضٍبث  3و /إًٌبٌ
انذيراوي (قبعه )202

ححهٍم اَشبءاث و.و/آٌت
يحسٍ (قبعه )201

ثقبفت عبيت د /عبذ انًطهب انشرقبوي
(يذرج )104

رسى يذًَ و.و /آٌت
يحسٍ  ,و/يروة يخهض
(قبعت)404
خىاص يىاد و /آٌت يجذي
(قبعت )201

ححهٍم اَشبءاث  1أ.و.د/طبحً ٌىَس
(يذرج )104

رٌبضٍبث  3د /يحًذ انبرهبيً (يذرج)104

جٍىنىجٍب هُذسٍت و/
يحًذ يحًىد (قبعت )309رسى يذًَ و.و /آٌت يحسٍ
 ,و/يروة يخهض (قبعت
108رسى)1
إعذاد حقبرٌر فٍُت و /عبذ
انرحًٍ (قبعت )309

رسى يذًَ د/يحًذ عبذ انهبدي (يذرج )104

خىاص يىاد و /آٌت
يجذي (قبعت )202
إعذاد حقبرٌر فٍُت و /عبذ
انرحًٍ (قبعت )404

جٍىنىجٍب هُذسٍت و /يحًذ
يحًىد (قبعت )309

إعذاد حقبرٌر فٍُه د/عالء حسبٍٍَ(‘
يذرج (414

طٍبغت حقبرٌر انفٍُت ببنهغت انعربٍت د]/دٌُب
يُظىر (يذرج)414
يهبراث انعرع واألحظبل د /يحًذ انجًم
(يذرج )414

حكُىنىجٍب انخرسبحت د /بسًت (يذرج)104

)انفرقت انثبٍَت يذًَ (

يهبراث انبحث وانخحهٍم و/
وسبو عبذانرحًٍ قبعت
202

حظًٍى يُشآث خرسبٍَت
و/يحًذ خبنذ قبعت201

يهبراث انبحث وانخحهٍم
و /وسبو عبذ انرحًٍ
قبعت 201

األثر انبٍئً نهًشروعبث
و/آٌت يجذي قبعت301

)انفرقت انثبنثت يذًَ(

األثر انبٍئً نهًشروعبث
و/آٌت يجذي قبعت301

يهبراث انبحث وانخحهٍم
و  /وسبو عبذ انرحًٍ
قبعت 202

األثر انبٍئً نهًشروعبث
و/آٌت يجذي قبعت301

يهبراث انبحث وانخحهٍم د/عالء حسبٍٍَ (يذرج)414

األثر انبٍئً نهًشروعبث د/عالء حسبٍٍَ (يذرج)414

حريٍى وحذعٍى انًُشبث
و /وسبو عبذ انرحًٍ
قبعت301

هُذست انبٍئت د /شرٌف عبذ انحًٍذ (يذرج)104

شبكبث ري وطرف و.و/
اسًبء قبعت 302

حظًٍى يُشآث خرسبٍَت  1د /وفبء شعببٌ
(يذرج)214

3

جٍىنىجٍب هُذسٍت د/شرٌف (يذرج )104

دٌُبيٍكب األجسبو انجبسئه د /يحًذ عًرو
(يذرج)314

إخخٍبري  1حريٍى وحذعٍى انًُشآث أ.و.د /طبحً ٌىَس
(يذرج)214

شبكبث ري وطرف و.و/
اسًبء قبعت 202

يهبراث انعرع واالحظبل دٌُبيٍكب أجسبو جبسئت و/
عًرو (قبعت)103
و.و/.آٌه يحسٍ(قبعت)309

حظًٍى يُشآث خرسبٍَت هُذست انبٍئت و.و/أسًبء حظًٍى اعًبل ري و /يحًذ
يحًىد قبعت202
قبعت103
و/يحًذ خبنذ قبعت101

شبكبث انري وانظرف د /يحًذ انجًم (يذرج)214

حظًٍى يُشآث خرسبٍَت
و/يحًذ خبنذ قبعت101

طٍبغه حقبرٌر فٍُت و/
يروة يخهض (قبعت )309

حكُىنىجٍب انخرسبَه و /حطبٍقبث احظبئٍه و /يروة
يخهض (قبعت)102
عبذ انرحًٍ (قبعت )201

حطبٍقبث احظبئٍت د /حبحى انعجًً
(يذرج)104

طٍبغه حقبرٌر فٍُت و/
يروة يخهض (قبعت )309

حكُىنىجٍب انخرسبَه و/
عبذ انرحًٍ (قبعت )201

حريٍى وحذعٍى انًُشبث و/
شبكبث ري وطرف و.و /حظًٍى اعًبل ري و/
وسبو عبذانرحًٍ قبعت
يحًذ يحًىد قبعت 102
اسًبء قبعت 202
101

دٌُبيٍكب أجسبو جبسئت و/
عًرو (قبعت)103

حطبٍقبث احظبئٍه و /يروة يهبراث انعرع واالحظبل
و.و/.آٌه يحسٍ(قبعت)309
يخهض (قبعت)102

إخخٍبري  2حظًٍى يُشؤث انري د /يحًذ عبذ انهبدي
(يذرج)214

يٍكبٍَكب يىائع و/يحًذ
يحًىد (قبعت)103

حظًٍى يُشآث خرسبٍَت
و/يحًذ خبنذ (قبعت)202

حريٍى وحذعٍى انًُشبث و/
حظًٍى اعًبل ري و/
وسبو عبذانرحًٍ قبعت
يحًذ يحًىد قبعت 102
101

هُذست انبٍئت و.و /اسًبء
قبعت 301

نجُت انجذول:

رئٍس نجُت انجذول:

حظًٍى يُشآث خرسبٍَت  2د /وفبء شعببٌ (يذرج)214

4

وكٍم انًعهذ :

يٍكبٍَكب يىائع د /يحًذ عبذ انهبدي (يذرج
)214

1

2

3

عًٍذ انًعهذ:

حظًٍى يُشآث خرسبٍَت
و/يحًذ خبنذ (قبعت)202

REST
2

4

انخبيست
5:20 - 3:50

هُذست انبٍئت و.و/
اسًبء قبعت 201

1

2
Sec

انفخرة
انخىقٍج

1

2

3

4

1

2
2

األونى
10:30 - 9:00

3
1

انثبٍَت
12:10 - 10:40

4

1
3

انثبنثت
2:00 - 12:30

يٍكبٍَكب يىائع و/يحًذ
يحًىد (قبعت)103

Sec

2
1

2

3

4
1

3

1

2

4

1

2

3

4

1
3

Sec

1

2

3
2

2
4

4

انرابعت
3:40 - 2:10

4

REST

3

4

1

2

3

1

REST
2

1

انفرقت

1

2

3

4

1

3

4
2

4
1

3

1

2
2

4

4

1
3

األحـــــــــــــــــــذ

3
3

األربـــــــــــــــــعبء
اإلثُــــــــــــــــــٍٍ

4
2

انخًٍــــــــــــــس
انثـــــــــــالثــــــــــــبء

1

2

3

4

