
إنً يٍ

رسى هُذسً يذًَاالول يذَي

اَشبء يعًبري انثبنث يذَي

انزظًيى انكهرثً نالَشبءادانثبنث يذَي

فحض وطيبَخ انًُشآدانراثع يذَي

اطالح و رجذيذ انًجبَيانراثع يذَي

هُذسخ انطرق وانًطبرادانراثع يذَي

1.002.00رسىيك االول يذَي

1رظًيى انًُشآد انخرسبَيخ انثبَي يذًَ

2رظًيى انًُشآد انخرسبَيخ انثبَي يذًَ

2.00انزظًيى ثبسزخذاو انحبست االنًانثبنث يذَي

2رحهيم االَشبءاد االول يذَي

رخطيط انطرق وانُممانراثع يذَي

310.30ريبضخ االول  يذًَ

111.30ييكبَيكب انزرثخ انثبًَ يذًَ

انًذخم انًُظىيً نههُذسخانثبَي يذًَ

رظًيى اعًبل انريانراثع يذَي

111.00رحهيم االَشبءاد االول يذَي

10.30ديُبييكب انًىائعانثبًَ يذًَ

311.30رظًيى انًُشآد انخرسبَيخ انثبنث يذَي

10.30ادارح يشروعبدانراثع يذَي

211.30يُشآد خرسبَيخ خبطخ انراثع يذَي

الزظبدانثبَي يذًَ

ييكبَيكب انًىائع االونً يذًَ

312.30رحهيم االَشبءاد انثبَي يذًَ

12.00اخالليبد انًهُخ وانمبَىٌانثبنث يذَي

11.00يُشآد خرسبَيخ خبطخ انراثع يذًَ 

12.00رخطيط ويرالجخ  جىدح انًشروعبد انثبنث يذَي

رًىيم ورمييى انًشروعبدانثبنث يذَي

3يسبحخ انثبًَ يذًَ

42.303.30رحهيم االَشبءاد انثبَي يذًَ

11/11/2018االحذ 

10/11/2018 انسجذ

12.00

انًبدح انشعجخ - انفرلخ انزبريخانيىو
عذد انزىليذ 

انطالة
انمبعخ

وزارح انزعهيى انعبني 

انًعهذ انعبني نههُذسخ وانزكُىنىجيب 

ادارح شئىٌ انزعهيى 

2019/2018انفظم انذراسي االول 

(َظبو انسبعبد انًعزًذح)  جذول ايزحبَبد يُزظف انفظم انذراسً االول نشعجخ انهُذسخ انًذَيخ   

12/11/2018 االثُيٍ

وكيم انًعهذ 

انسيذ سهيط/ د.أ

1.002.00

يذير شئىٌ انزعهيى 

هُبء يىسف/ أ 

عًيذ انًعهذ 

يحًذ َبدر ديبة/ د. أ

9.30

11.00

9.30

11.00

12.30

12.00

3.00

2.303.30

1.00

9.30

11.0012.00



إنً يٍ

9.3010.30هُذسخ انسالزلانراثع يذًَ

4ريبضخ االونً يذًَ

2يسبحخ انثبًَ يذًَ

االيثهيخ االَشبئيخانثبنث  يذَي

هُذسخ طحيخ وثيئيخ انراثع يذَي

انزطجيمبد انهُذسيخ نهًسبحخانراثع يذَي

انزفكير انعهًً انثبًَ يذًَ

2.303.30دراسبد ثيئيخ انراثع يذَي

هُذسخ االسبسبدانثبنث يذَي

4رظًيى انًُشآد انخرسبَيخ انثبنث يذَي

جيىنىجيب هُذسيخاالونً يذًَ

3يىاد ثُبء انثبًَ يذًَ

رظًيى يُشؤد انري انكجريانراثع يذَي

12.00يىاد ثُبء االول  يذًَ

1رظًيى انًُشآد انًعذَيخ انثبنث  يذَي

  2رظًيى انًُشآد انًعذَيخ انثبنث يذَي

11.0012.00

1.002.00

11.30

13/11/2018 انثالثبء

وزارح انزعهيى انعبني 

انًعهذ انعبني نههُذسخ وانزكُىنىجيب 

ادارح شئىٌ انزعهيى 

2019/2018انفظم انذراسي االول 

(َظبو انسبعبد انًعزًذح)جذول ايزحبَبد يُزظف انفظم انذراسً االول نشعجخ انهُذسخ انًذَيخ   

انًبدح انشعجخ - انفرلخ انزبريخانيىو
انزىليذ 

3.00

وكيم انًعهذ 

انسيذ سهيط/ د.أ

عًيذ انًعهذ 

يحًذ َبدر ديبة/ د. أ

عذد 

انطالة
انمبعخ

14/11/2018 االرثعبء
12.00

يذير شئىٌ انزعهيى 

هُبء يىسف/ أ 

9.30

11.00

1.00



إنً يٍ

9.3011.30(1)رسى يذًَ االول يذَي10/11/2018انسجذ

9.3011.00احظبء وَظى احظبئيخاالول  يذ11/11/2018ًَاالحذ 

19.3011.00رحهيم يُشؤد االول يذَي

11.0012.30الزظبد هُذسًانثبَي يذًَ

19.3011.00يسبحخ االول يذَي13/11/2018انثالثبء

1.002.30خىاص انًىاد واخزجبرهب االول يذَي14/11/2018االرثعبء

عذد 

انطالة
انمبعخ

وزارح انزعهيى انعبني 

انًعهذ انعبني نههُذسخ وانزكُىنىجيب 

ادارح شئىٌ انزعهيى 

2019/2018انفظم انذراسي االول 

( َظبو انفظهيٍ انذراسييٍ)

جذول ايزحبَبد يُزظف انفظم انذراسً االول نشعجخ انهُذسخ انًذَيخ

انًبدح انشعجخ - انفرلخ انزبريخانيىو
انزىليذ 

يذير شئىٌ انزعهيى 

هُبء يىسف/ أ 

وكيم انًعهذ 

انسيذ سهيط/ د.أ

عًيذ انًعهذ 

يحًذ َبدر ديبة/ د. أ

12/11/2018 االثُيٍ


