
إنً يٍ
111.00اَشبء يعًبرٌ االول عًبرح
310.30َظزَبد عًبرح انثبنث عًبرح
3رصًُى يعًبري انثبنث عًبرح
5رصًُى يعًبرٌ انثبنث عًبرح
312.30رصًًُبد رُفُذَخانزاثع عًبرح
12.00هُذسخ االسبسبدانثبنث عًبرح
انززكُجبد انصحُخ فً انًجبًَاالونً عًبرح
دراسخ االثز انجُئً نهًشزوعبدانزاثع عًبرح
2.303.30 1َظزَبد يُشآد االول عًبرح
9.301.30رصًُى عًزاٍَانثبنث عًبرح
خىاص انًىاداالونً عًبرح
انًذخم انًُظىيً نههُذسخانثبًَ عًبرح
4.00رصًُى ثُئٍانثبنث عًبرح
22.30رصًًُبد رُفُذَخ انثبنث عًبرح
2.303.30يسزُذاد انزُفُذانزاثع عًبرح
311.00اَشبء يعًبرٌ انثبًَ عًبرح
12.30رزكُجبد فُُخ يزقذيخانثبنث عًبرح
10.30ادارح يشزوعبدانزاثع عًبرح
1.00رحكى ثُئًانثبٍَ  عًبرح
112.30رصًًُبد رُفُذَخ انثبنث عًبرح
12.00اقزصبدانثبًَ عًبرح
64.00رصًُى يعًبرٌ  انثبنث عًبرح
4.00ظم االونً عًبرح
2.00انًًبرسخ انًهُُخ وانزشزَعبدانزاثع عًبرح
2.303.30يسبحخ االول عًبرح
12.30رصًُى يعًبرٌ  االول عًبرح
10.30رطجُقبد انحبست االنً فً انعًبرحانثبنث عًبرح
11.30عًبرح يحهُخ رزاثُخانزاثع عًبرح
210.30ربرَخ عًبرح  انثبًَ عًبرح
74.00رصًُى يعًبرٌ  انزاثع عًبرح
3.00رخطُط عًزاٍَانزاثع عًبرح
2.00انزفكُز انعهًً انثبًَ عًبرح
3.00اسكبٌانثبنث عًبرح
12.30رشكُم يزئٍاالول عًبرح
2َظزَبد عًبرح  انثبًَ عًبرح
4َظزَبد عًبرح  انزاثع عًبرح
1خزسبَخ يسهحخ انثبًَ عًبرح
يُشآد يعذَُخانثبنث عًبرح
24.00رصًُى يعًبرٌ  االول عًبرح
1َظزَبد عًبرح  االول عًبرح
انصىرُبد فٍ انعًبرحانزاثع عًبرح

11.0012.00

1.00

11.00

عذد 

انطالة
انقبعخ

9.30

11.00

1.00

انًبدح انشعجخ - انفزقخ انزبرَخانُىو
انزىقُذ 

وسارح انزعهُى انعبنٍ 

انًعهذ انعبنٍ نههُذسخ وانزكُىنىجُب 

ادارح شئىٌ انزعهُى 

2019/2018انفصم انذراسٍ االول 

(َظبو انسبعبد انًعزًذح)جذول ايزحبَبد يُزصف انفصم انذراسً االول نشعجخ انهُذسخ انًعًبرَخ 

يذَز شئىٌ انزعهُى 

هُبء َىسف/ أ 

عًُذ انًعهذ 

يحًذ َبدر دَبة/ د. أ

وكُم انًعهذ 

انسُذ سهُط/ د.أ

10/11/2018انسجذ 

12/11/2018االثٍُُ

11/11/2018 االحذ

9.30

11.00
4.00

1.002.00

1.00

9.30
10.30

13/11/2018انثالثبء

14/11/2018االرثعبء

9.30

11.00

3.30

1.00

2.30



إنً يٍ

19.3011.30اَشبء يعًبرٌ االول عًبرح10/11/2018انسجذ 

11.0012.30خىاص واخزجبر انًىاداالونً عًبرح11/11/2018االحذ

19.302.30رصًُى يعًبرٌ  االول عًبرح13/11/2018انثالثبء

9.3012.30(1)وسبئط انزعجُز انجصزي االول عًبرح

2.304.00ربرَخ وَظزَبد انعًبرح  االول عًبرح

وسارح انزعهُى انعبنٍ 

انًعهذ انعبنٍ نههُذسخ وانزكُىنىجُب 

ادارح شئىٌ انزعهُى 

2019/2018انفصم انذراسٍ االول 

انشعجخ - انفزقخ انزبرَخانُىو

َظبو انفصهٍُ انذراسٍُُ 

جذول ايزحبَبد يُزصف انفصم انذراسً االول نشعجخ انهُذسخ انًعًبرَخ

انًبدح 
عذد انزىقُذ 

انطالة
انقبعخ

يذَز شئىٌ انزعهُى 

هُبء َىسف/ أ 

عًُذ انًعهذ 

يحًذ َبدر دَبة/ د. أ

وكُم انًعهذ 

انسُذ سهُط/ د.أ

14/11/2018االرثعبء


