
 انخؼذٌٍ واصخخالص انًؼادٌفرع هـُذصت /  1025 - 1024 هؼاو انذراصً وانًؼادٌ ن اإلَخاجنقضى هُذصت  األصبىػًانذروس جذول 
 

 انىقج انٍىو
 انًرحهت انثانثت  انًرحهت انثاٍَت   األونىانًرحهت 

 انخذرٌضً  انًـادة انخذرٌضً  انًـادة انخذرٌضً  انًـادة

ح
أل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ذ
 

 د. ػطٍت ػبذ انكاظى هُذصت صُاػٍت  كهرباء( –يخخبراث )يقاويت  د. أًٌاٌ /ق انًهحق كًٍٍاء 09:30 – 08:30

 د. ػطٍت ػبذ انكاظى هُذصت صُاػٍت  (كهرباء –يخخبراث )يقاويت  د. أًٌاٌ كًٍٍاء/ق انًهحق 10:30 – 09:30

   يخخبراث د.قاصى /ق انًهحق يقاويت د.رائذ كرٌى 8ق / Iرٌاضٍاث  11:30 – 10:30

  يخخبراث د.قاصى انًهحق قيقاويت /  د.رائذ كرٌى 8ق / Iرٌاضٍاث  12:30 – 11:30

 Iرٌاضٍاث  01:30 – 12:30
 د.رائذ كرٌى

 د.قاصى                 يقاويت/ق انًهحق
حكُىنىجٍا انًؼادٌ انصُاػٍت ) ق. 

 انًهحق(
 د.هجراٌ                                        

 Iرٌاضٍاث  02:30 – 01:30
 د.رائذ كرٌى

  
حكُىنىجٍا انًؼادٌ انصُاػٍت ) ق. 

 انًهحق(
 د.هجراٌ
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 أ.د.َىال اصخخالص /  ق انًهحق د يزاحىا.و. يضاحت )ق انًهحق(  (cadكًٍٍاء و ) يخخبراث / 09:30 – 08:30

 أ.د.َىال / ق انًهحق اصخخالص د يزاحىا.و. يضاحت  (cadكًٍٍاء و ) يخخبراث / 10:30 – 09:30

   (8)ق.  يٍكاٍَك انصخىر  يىائغ( –يخخبراث )يىاد هُذصٍت  رغذ ا.و. 8 ق/ فٍزٌاء  11:30 – 10:30

  يٍكاٍَك انصخىر  يىائغ( –) يىاد هُذصٍت  يخخبراث رغذ ا.و. 8/  ق  فٍزٌاء 12:30 – 11:30

  يٍكاٍَك انصخىر د.هجراٌ ق انًهحق يذخم انى هـ انخؼذٌٍ  ا.و. رغذ 8/ ق   فٍزٌاء 01:30 – 12:30

   د.هجراٌ يذخم انى هـ انخؼذٌٍ صج شًٍاء 8ق  /حقىق  02:30 – 01:30
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 انُىٌ أبىد صايً ا.و .  ثريىداًٌُك  ) ق. انًهحق(  انًرحهت كايهت(/  يضاحت) يخخبراث  د.كًال 8 ق/ جٍىنىجً  09:30 – 08:30

 انُىٌ أبىد صايً ا.و. ثريىداًٌُك  انًرحهت كايهت(/ يضاحت ) يخخبراث د.كًال 8/ ق جٍىنىجً 10:30 – 09:30

 ثريىداًٌُك د.كًال 1ق/ َظري جٍىنىجً  كًال صهًى/د بريجه/جٍىنىجًيخخبر  11:30 – 10:30
 

 انُىٌ أبىد صايً ا.و.

 يخخبر بريجه/جٍىنىجً 12:30 – 11:30
 كًال د /صهًى

 
 و.احًذ فهٍح َقم ويذاونت انًىاد ) ق. انًهحق( د.كًال 1ق/ َظري جٍىنىجً 

 و.احًذ فهٍح                                َقم ويذاونت انًىاد  يذخم( - يخخبراث  )جٍىنىجً د. يرواٌ 8بريجت / ق  01:30 – 12:30

01:30 – 02:30 
 8بريجت / ق  

 
 و.احًذ فهٍح                                         َقم ويذاونت انًىاد  _يذخم ( يخخبراث  )جٍىنىجً د. يرواٌ
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 ٌاصًٍٍصج  8فحص وحقٍٍى /ق  د.أٌاد كاظى يٍكاٍَك يىائغ د. يجٍذ                )انًهحق (رصى هُذصً   09:30 – 08:30

 صج ٌاصًٍٍ 8فحص وحقٍٍى /ق  د.أٌاد كاظى يٍكاٍَك يىائغ يرصىد.يجٍذ / رصى هُذصً 10:30 – 09:30

 د. دمحم ههٍم + صج دانٍا                       (انًهحقيؼانجت انخاياث  )ق  د.أٌاد كاظى يٍكاٍَك يىائغ د.يجٍذ رصى هُذصً 11:30 – 10:30

 د. دمحم ههٍم + صج دانٍا                       )ق انًهحق ( يؼانجت انخاياث د.رائذ كرٌى 8رٌاضٍاث/ق  أحضٍد. 8/ق  يٍكاٍَك هُذصً 12:30 – 11:30

  يخخبراث د.رائذ كرٌى 8رٌاضٍاث/ق  أحضٍد. 8ق / يٍكاٍَك هُذصً  01:30 – 12:30

  يخخبراث د.رائذ كرٌى 8رٌاضٍاث/ق  أحضٍد. 8/ق يٍكاٍَك هُذصً 02:30 – 01:30
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08:30 – 09:30 

 يؼـــــــــــايـــــــــــــم

 د.حضٍٍ دمحم  (انًهحق)ق  طرق حؼذٌٍ صج فاحٍ  8كهرباء/ ق 

 د.حضٍٍ دمحم ( انًهحق)ق  طرق حؼذٌٍ صج فاحٍ 8كهرباء /ق  10:30 – 09:30

 د.حضٍٍ دمحم  )ق انًهحق( طرق حؼذٌٍ د.َىال ػزث يىاد هُذصٍت  11:30 – 10:30

   د.َىال ػزث يىاد هُذصٍت  12:30 – 11:30

12:30 – 01:30     

01:30 – 02:30     

 


