
 المختبرات & المرحلة االولى جدول الدروس االسبوعي

 ولذ انًحبضزح           

 اَبو االطجىع  
03:8 - 03:8 03:8 - 083:8 083:8 – 003:8  003:8 – 033:8 033:8 – 03:8 03:8 – 33:8 – :388 

 االحذ
 (ٌ)و. إَزبط حُىاٍَ 

 يحًذ صبنحد. 

 / ٌإحصبء       

 د.عًبر فخزٌ    

 إَزبط حُىاٍَ ع / يخزجز انضزوحو.      

 انظذ يًُ                     

 االصٍُُ
 انًكزجخ  ٌ/ و.الزصبد سراعٍ 

 انظُذح َظزي

 / عإحصبء                       

 د.عًبر فخزٌ                   

 ارشبد رزثىٌ       

 انظُذ طه          

 

 

 انضالصبء
 / يخزجز انًحبصُم عو.يحبصُم 

 لزبدحُذ انظ

E3 انًكزجخ 

 د.َىَض

 ٌ/ و. يحبصُم حمهُخ 

 د.حظٍُ عهٍ هُذٌ

 االرثعبء
 (ٌ)و.صُبعبد غذائُخ 

 د. عجذ انخبنك

 / ع يخزجز انصُبعبدو.صُبعبد غذائُخ       

 انظذ اَزصبر                     

 انخًُض
 رطى هُذطٍ / انًزطى

 د. صبئز رزكٍ

 يخزجز انحبطجبد 0حبطجبد 

 انظُذ نىصز
 

 (22قاعة )  المرحلة الثانجة جدول الدروس االسبوعي

 ولذ انًحبضزح            

 اَبو االطجىع  
03:8 - 03:8 03:8 - 083:8 083:8 – 003:8  003:8 – 033:8 033:8 – 03:8 03:8 – 33:8 – :388 

 االحذ
 ع/ ثُئخ َجبد 

  انظُذ َصز

 ٌ/ رغذَخ َجبد 

 يحًذ عجذهللاد. 

 )ع(يشبرم وإكضبر َجبد 

 انظُذ َصز

 االصٍُُ
  ٌ/ سراعخ عضىَخ                   

 د . يصطفً رشُذ   

 خرغذَخ َجبد ع/يخزجز فظهج

 انظُذ يُظز

 

 كًُُبء حُبرُخ ع / يخزجز انجظزُخ     

 اثزار عمُم حانظُذ             

 

 انضالصبء
 ٌ/ َجبد  خثُئ

 د. عًبر فخزٌ

 ٌ/ أدغبل 

 د. يحًذ ريضبٌ

 ودًَمزاطُخحزَخ 

 عهٍ عذاٌانظُذ 

 ارشبد رزثىٌ         

 عجذهللا د. يحًذ          

 االرثعبء
 ٌ/  ىَخكًُُبء حُ

 د. َىَض                    

 سراعٍ و . إرشبد

 انظُذ فزاص

 أدغبل ع / يخزجز يحبصُم

 انظُذ رفعبد

 انخًُض
E  

 د. َىَض

 )ٌ(يشبرم وإكضبر َجبد 

 د. َبظى

 ع/ عضىَخ  سراعخ          

 انظُذ طه شهبة           



 (22قاعة ) المرحلة الثالثة جدول الدروس االسبوعي

 ولذ انًحبضزح            

 اَبو االطجىع  
03:8 - 03:8 03:8 - 083:8 083:8 – 003:8  003:8 – 033:8 033:8 – 03:8 03:8 – 33:8 – :388 

 االحذ
 رزثُخ َجبد )ٌ(

 د. عًبر هبشى

 / يخزجز انحبطجبد : حبطجبد

 انظُذ نىصز

 رزثُخ َجبد )ع(

 د. عًبر هبشى

 االصٍُُ
 ايزاض َجبد ٌ / ق 

 د. صبنح

 إيزاض ع / يخزجز ولبَخ

 انظُذ يمذاد

 )ٌ( 3َجبربد سَُخ 

 د. سَبد

 )ع( 3إَزبط خضز

 االَظخ ثزىل

 انضالصبء
 )ٌ(3فبكهخ َفضُخ 

 د. احظبٌ فبضم

 ارشبد رزثىٌ    

 د.خبنذ َبجٍ    

 )ع( 3فبكهخ َفضُخ                  

 انظُذ يُظز                     

 

 

 االرثعبء
 رزثُخ َحم )ٌ(

 د. يحًذ شبكز

 رزثُخ َحم ع/يخزجز ولبَخ

 د. يحًذ شبكز

 

 انخًُض
 / ٌ  3اَزبط خضز

 د. حبرس

 )ع( 3َجبربد سَُخ 

 انظُذ يحًذ
 

 

 (22قاعة ) المرحلة الرابعة جدول الدروس االسبوعي

 ولذ انًحبضزح            

 اَبو االطجىع  
03:8 - 03:8 03:8 - 083:8 083:8 – 003:8  003:8 – 033:8 033:8 – 03:8 03:8 – 33:8 – :388 

 االحذ
 اَزبط أعُبة / ٌ

 د. يحًىد فبضم

 إَزبط أعُبة / ع

 د. يحًىد فبضم

 

 االصٍُُ
 إَزبط َخُم / ٌ

 د. خبنذ طهز

 ارشبد رزثىٌ      

 د. صبيز   

 اَزبط َخُم / ع       

 االَظخ يزوح        

 انضالصبء
 عُبَخ وخشٌ / ٌ

 د. خبنذ َبجٍ

 سراعخ االَظجخ / ع

 د. ادَت

 حهمبد دراطُخ

 َبظى طبنى د.

 االرثعبء
 سراعخ اَظجخ / ٌ

 د.ادَت

 عُبَخ وخشٌ / ع  

 انظذ اشجبٌ   

 

 انخًُض
 هُذطخ حذائك / ٌ

 د.سَبد

 يشزوع ثحش رخزط

 انزذرَظٍُُ جًُع

 هُذطخ حذائك )ع(

 انظُذ يحًذ

 


