كهُت انعالج انطبُعٍ

جبيعت جُىة انىادي

جذول انًحبضراث انُظرَت وانعًهُت نهفرلت انثبَُت نكهُت انعالج انطبُعٍ نهعبو انجبيعً  0202/0202و
انفصم انذراسٍ االول
انــــُىو

انسبج

انسبعت
 انًبدة انمبئىببنخذرَس
-انًكبٌ

 انًبدة انمبئىببنخذرَس
 انًكبٌاألحذ

9—8

22-9

 عًهً اخخببراث ويمبَُس ()B د.رحبة صببر لبعت0 عًهً حشرَح ( (A&D عًهً فسُىنىجً ( (K&L عًهً ًَى وحطىر )(A&B دَ .هبد َىَسلبعت2
 عًهٍ عهى انحركت )(D د.دمحم جًبللبعت0

22—22

20--22

 عًهً اخخببراث ويمبَُس ((D د .رحبة صببر لبعت0 عًهٍ عهى انحركت ()L د .سالو لبعت3 عًهً حشرَح )(K&C عًهً فسُىنىجً ((A&B عًهً ًَى وحطىر )(C&D دَ .هبد َىَسلبعت2
 عًهٍ عهى انحركت )(A د.دمحم جًبللبعت0

 عًهً حًبرٍَ ()A د .عاللبعت3

االثٍُُ

انثالثبء

األربعبء

 انًبدة انمبئىببنخذرَس
 انًكبٌ انًبدة انمبئىببنخذرَس
 -انًكبٌ

 انًبدة انمبئىببنخذرَس
 -انًكبٌ

 عًهً حشرَح ((B&L عًهً فسُىنىجً )(D&C عًهً ًَى وحطىر )(K&L دَ.هبد َىَسلبعت2
 عًهً اخخببراث ويمبَُس )(D د .عبُر عبذ ربهلبعت3
 عًهٍ عهى انحركت ()C -د.دمحم جًبل لبعت 0

 حشرَح انجهبز انعصبً (يُخذة) -يذرج

 عًهً حًبرٍَ ()C دَ.هبد َىَس -عًهًلبعت2
عًهً اخخببراث و يمبَُس )(M د .رجبئً سعُذلبعت 2
 عًهً حًبرٍَ عالجُت )(N د .احًذ سًُرلبعت 0
 فسُىنىجُب انجهبز انعصبٍ د (يُخذة) -يذرج

0—2
2—20
 عًهً اخخببراث ويمبَُس ( (A د .رحبة لبعت 0 عًهً حًبرٍَ ()K -د .سالو لبعت2

 كًُُبء حُىَت 0 (يُخذة) -يذرج0

 عًهً اخخببراث ويمبَُس )(I د .سبرة كببش لبعت0عًهٍ ًَى وحطىر ()E&F -د.رجبئٍ سعُذ لبعت3

4--3
3-0
 عًهً حًبرٍَ ()L د .سالولبعت2

 عًهٍ عهى انحركت ))B د.دمحم جًبللبعت0
 عًهً حًبرٍَ ()B دَ .هبد َىَسلبعت2
 عًهً اخخببراث و يمبَُس ((K -د .ونُذ صببر لبعت3

 يببدئ عهى االجخًبع (يُخذة) -يذرج

 عهى انحركت د .دمحم سرحبٌ – د .يحًىد صبرٌ -يذرج

عًهٍ عهى حركت ()Hد.أيبٍَ إبراهُىلبعت 1

5-4

 اخخببراث ويمبَُس د .يحًىد انشبرنً – د .يحًىد صبري -يذرج

 عًهً ًَى وحطىر)(H&I د .رجبئً سعُذ لبعت3 عًهً عهى حركت )(F د .أيبًَ إبراهُىيذرج 0
 عًهً اخخببراث ويمبَُس )(E -د .سبرة كببش لبعت0

 عًهً فسُىنىجً)(M&Nانخًُس

 انًبدة انمبئىببنخذرَس
 -انًكبٌ

 -عًهً فسُىنىجً )(H&I

 عًهً حًبرٍَ )(F -د .رحبة صببر لبعت0

 عًهً حًبرٍَ )(E -د .رحبة صببر لبعت 0

 عًهً حًبرٍَ )(H -د .رحبة صببر لبعت 0

 -عًهً حشرَح ((E&I

 -عًهً حشرَح )(F&N

 -عًهً حشرَح ))M&I

 عًهٍ عهى انحركت )(K د.دمحم جًبللبعت0
 عًهً اخخببراث و يمبَُس )(L د .ونُذ صببرلبعت3

 انًُى وانخطىر دَ .هبد َىَس -يذرج كهُت 2

 عًهً حًبرٍَ )(D دَ.هبد َىَسلبعت2
 حمىق االَسبٌ و يببدئ انعهىو انسُبسُت (يُخذة) -يذرج 0

 انخًبرٍَ انعالجُت د .احًذ سًُر -يذرج4

 عًهً اخخببراث و يمبَُس ()N د .رجبئً سعُذلبعت2

 عًهً ًَى وحطىر )(M&N -د .رجبئً سعُذ لبعت 3

 عًهً عهى حركت )(E -د .رجبئً سعُذ لبعت3

 عًهً عهى حركت )(F -د .يحًىد صبري لبعت2

عًهٍ عهى حركت ()M-د.يحًىد صبرٌ لبعت 2

 عًهً اخخببراث و يمبَُس )(H -د .سبرة كببش لبعت0

 عًهً عهى حركت )(N د .يحًىد صبري لبعت2 -عًهً فسُىنىجٍ )(E&F

6--5

7-6

 عًهً اخخببراث و يمبَُس ))F د .سبرة كببش لبعت 2عًهً حًبرٍَ )(I
 د .رحبة صببر لبعت 0 عًهً حًبرٍَ عالجُت )(Mد .احًذ سًُر لبعت3

يذَر شئىٌ انطالة
وكُم انكهُت نشؤوٌ انخعهُى و انطالة
أ .جىٌ ونُى

يُسك انجذاول انذراسُت

نجُت انجذاول انذراسُت
عًُذ انكهُت
د .رجبئٍ سعُذ
د .دمحم جًبل

د .سالو عهٍ

د .يحًىد انشبرنٍ

أ.د .عبدل رشبد

