
انًجًىعح االونً  انًغرىي األولو 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 B1-15انماعح:     االلرصاد انغُادٍ –االلرصاد وانرًُُح –الرصاد اعًال 

        

 انىلد

 انُىو

8                                                      10 12 14 

  يذسط . عثذهللا ععذ  َظى ذشغُم انذاعىب  ا.د. ادًذ يمثم        االلرصاد انكهٍ .يثادئ  االدذ 

  –د. َاصش يذًذ عهًُاٌ   انهغح االَجهُضَح.    االشٍُُ 

 يُرذب / سَاو عهٍ 

  د.دغٍُ انغماف      يثادئ انماَىٌ.   

 انصالشاء

 

 يثادئ انًذاعثح. انهغح انعشتُح.   د. دغٍُ َصش .

 . ونُذ اعًاعُمذسط ي                      

يثادئ انرغىَك           

 يذسط . َاعش  انزهة

 الرصاد أعًال  الستعاء ا

وفاء  . يذسط

    يمثم 

االلرصاد 

 وانرًُُح

يذًذ  يُرذب . 

 انثرىل  

 االلرصاد انغُادٍ 

يذًذ  يُرذب. 

 هاشى 

 الرصاد اعًال 

يُرذب . 

 عثذانفراح َذٍ 

االلرصاد 

 وانرًُُح

 و. سيضٌ عثذهللا 

االلرصاد 

انغُادٍ  

يذسط. َضاس 

 انًشخٍ 

 

يثادئ 

 انًذاعثح 

يثادئ 

 انًذاعثح 

دئ  ايث يثادئ انًذاعثح 

 االلرصاد انكهٍ 

دئ  االلرصاد ايث

 انكهٍ 

دئ  ايث

 االلرصاد انكهٍ 

B3-17 C3 - 14 C3-13 B3-17 C3 - 14 C3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انًجًىعح انصاَُح الغى انعهىو  انًغرىي األولو 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 C1-5انماعح:    االلرصاد انذونٍ  –انًانُح وانًصشفُح 

 انىلد

 انُىو
8                                              10 12                                           10 14                                          12 

 يثادئ انًذاعثح. االدذ 

 يذ سط . ونُذ اعًاعُم          

 يثادئ انرغىَك            

 يذسط . َاعش  انزهة        

 

 

            د. َاصش يذًذ عهًُاٌ    انهغح االَجهُضَح   د.دغٍُ انغماف           يثادئ انماَىٌ.   االشٍُُ 

 سَاو عهٍيُرذب / 

 َظى ذشغُم انذاعىب

  يذسط . عثذهللا ععذ

 انصالشاء

 

 يثادئ االلرصاد انكهٍ .          

 ا.د. ادًذ يمثم                    

 انهغح انعشتُح.                    

 د. دغٍُ َصش .             

 

  االلرصاد انذونٍ  انعهىو انًانُح االلرصاد انذونٍ  انعهىو انًانُح  االستعاء 

دئ  االلرصاد ايث

مدرس.    انكهٍ 

 ايناس شوكره

 دئ  االلرصاد انكهٍ ايث

  رمزي عبدهللا .  م

 يثادئ انًذاعثح 

 َاجٍ دثرىس  و.

 يثادئ انًذاعثح 

. ياهش يذًذ سطيذ

 ادًذ 

C3 - 14 B3-13 C3 - 14 B3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انًغرىي انصاٍَ  -لغى انعهىو انًانُح وانًصشفُح و 8201/ 7201انجايعٍ هفصم انصاٍَ نهعاو نانجذول انذساعٍ 

 D3- 8انماعح: -

 انىلد

 انُىو

8                                              10 12                                           10 14                                           

12                                           

    

 االدذ 

 انُظشَح االلرصادَح انكهُح ) عًُاس (.

 . هُصى جىاط سط يذ          

 ويصشفُح يانُح ذششَعاخ

 يذًذ يُادج.   يُرذب

  

 

 االشٍُُ 

 يانُح عايح.

 يشرشن يع الرصاد األعًال     د.يذًذ هادٌ 

 B1-27 + االلرصاد انغُادٍ  .

 انًؤعغاخ انًانُح وانُمذَح.

 .  أَُغح جًُم دغٍ شىكشج سطيذ             

 

 

 

 انصالشاء

 يذاعثح ضشَثُح و صكىَح   

 يذ

 د. َىعف ععُذ            . َظشَح انرايٍُ 

 . B1-27 يشرشن يع لغى الرصاد اعًال 

 

 انخًُظ 

د. غانة جىاط   .   انُظشَح االلرصاد انكهُح.

 األعًال+ االلرصاد انغُادٍ .يشرشن يع الرصاد 

B1-27 

 اإلداسج انًانُح.  

 . يصطفً عثذانخانكسط يذ 

 

 

انًغرىي شانس نماعح:  -لغى انعهىو انًانُح وانًصشفُح و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

6-D3 

 انىلد  

 انُىو

8                                              10 12                                           10 14                                        

   12                                     

          

 B1-27يذسط . يغاعذ ادًذ     يشرشن يع الرصاد اعًال      سذًىَم االعرصًا االدذ 

 

 د. يذغٍ دغٍُ        (.2االلرصاد انًانٍ)  جعفش يُُعى د.        انًانُح.ذذهُم االعرصًاس تاألوساق  االشٍُُ 

   B1-27 كُى عمُم   يشرشن يع االلرصاد  انذونٍ ذانرًىَم انذونٍ    د . عثذان انصالشاء

 انخًُظ

   . عهًُاٌ َاصش. د .االَجهُضَح تانهغح ويصشفُح يانُح دساعاخ

C3-8 

 

 

 

.  أدًذ يذًذ أسعالٌ. د. ا       انًانُح األعىاق

B1- 15       األعًال الرصاد يع يشرشن 



 

 

 

انًغرىي انشاتع  -لغى انعهىو انًانُح وانًصشفُح و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 3D-:6انماعح -

 انىلد         

 انُىو
8                                       10 12                                      10 14                            12 

  د. فضم عهٍ َاجٍ.            انغُاعح انًانُح وانُمذَح.     االدذ 

 انرطثُــــــــــــــــــــــــــــــــــك انعًــــــــــــــــــــهٍ                          انصالشاء

     B1- 27يذًذ جًال  ُرذب .ذطثُماخ انذاعىب.   ي يذسط. َهً عًش انعثذ ششوَظ.                     انُمذَح.انُظشَح  االستعاء

 . يذًذ لاعى انًفهذٍ  طسذيذاعثح يُشآخ يانُح. ي انخًُظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 –انًغرىي انصاٍَ  -لغى الرصاد األعًال و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 B3-17:انماعح

 انىلد       

 انُىو
8                                                 10 12                                      10 14                                12 

 االدذ 

 وفاء يمثميذاعثح ذكانُف          يذسط . 

13 B3- 

 انكهُح ) عًُاس (.انُظشَح االلرصاد 

 و. هذي عاسف 

 

 االشٍُُ 
يانُح عايه   د.يذًذ هادٌ       يشرشن يع الرصاد 

  B1-27عهىو يانُح + االلرصاد انغُادٍ  

 يذاعثح ششكاخ أشخاص.

 

 

 انصالشاء
يشرشن يع   د. إترهاض ععُذ انخُثح.  الرصاد انًعشفح وَظى انًعهىياخ.

 D3- 6االلرصاد وانرًُُح  

 د. َىعف ععُذ أدًذ. . َظشَح انرايٍُ 

  يشرشن يع لغى انعهىو انًانُح ويصشفُح

B1 -27 

 

 انخًُظ 

  د.غانة جىاط          انُظشَح االلرصاد انكهُح

B1-27  يشرشن يع الرصاد عهىو يانُح + االلرصاد

 انغُادٍ  

 ــــــــــــــ

  د.دغٍُ انغما ف       لاَىٌ ذجاسٌ.

B3- 6 

 

 

انماعح:  -انًغرىي انصانس  -لغى الرصاد األعًال و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

71-B3 

 انىلد         

 انُىو
8                                                 10 12                                      10 14                                12 

 االدذ 
يشرشن يذسط . يغاعذ ادًذ                     ذًىَم االعرصًاس.

   -B 1-27       انعهىو  انًانُحلغى  يع 

 . نثًُ عثذانعضَض عهٍ أدًذ.ذسط ي  َظشَح اذخار انمشاس. تذىز ذغىَك     ا.و. نىل عهطاٌ  انذوػ . انصالشاء 

 D3-8د. يذًذ ععُذ                             عًهُاخ ذجاسَح. االستعاء 

 

 انخًُظ 

 . إداسَح يذاعثح

      صانخ عهٍ داذى.  سط يذ

 

 

 .   أدًذ يذًذ أسعالٌ. د. ا.   انًانُح األعىاق

  B1  -      15.ويصشفُح يانُح عهىو يع يشرشن    



 

  انًغرىي انشاتع  -لغى الرصاد األعًال و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

   B3-13انماعح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انىلد         

 انُىو
8                                                 10 12                                      10 14                                12 

  د. جًال َاصش عهٍ َاصش.  الرصاد اإلَراض وانعًهُاخ انصُاعُح.   االشٍُُ 

 ذطثُـــــــــــــــك عًهٍ. انصالشاء

 االستعاء

 يشرشن يع لغى االلرصاد انذونٍ  ذطثُماخ انذاعىب.   

  B1-15يذسط . عثذهللا ععذ 

    C3-8د. يذًذ يذًىد عىض  داسج انجىدج انشايهح.  يذسط . َهال عهٍ عكثىس   يهاساخ إداسَح.  انخًُظ



 

 

 –انًغرىي انصاٍَ -لغى الرصاد انذونٍ و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 C3-14انماعح:

 انىلد         

 انُىو
8                                            10 12                                      10 14                                12 

 االدذ 

 انُظشَح االلرصادَح انكهُح ) عًُاس(

 و. اعشاء انغماف  

  انماَىٌ انثذشٌ.         

 د. 

 

  ذسط. صانخ َغهىيانرجاسج االنكرشوَُح.    االعرصًاس األجُثٍ انًثاشش .     د. دغٍُ ععُذ انًعهغٍ االشٍُُ 

 انصالشاء

              يثادئ االلرصاد انذونٍ. 

 . عايٍ يذًذ د 

 يشاعالخ ذجاسَح تانهغح االَجهُضَح.

 د. َاصش يذًذ عهًُاٌ

 

 

 االستعاء 

 يثادئ انًانُح انعايح 

يشرشن يع  -C1 5 يًُ اتشاهُى      د. 

 وانرًُُح االلرصاد 

 انُظشَح االلرصادَح انكهُح

يشرشن يع  -C1 5 .غانة جىاط  د.   

 االلرصاد وانرًُُح

 

 

انماعح:  -انًغرىي انصانس  -لغى الرصاد انذونٍ و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

71 -B3 

 انىلد         

 انُىو

8                                                 

10 
12                                      10 14                             12 

                                                                                     اعىاق يانُح وَمذَح      د. يذًذ تٍ يذًذ        االدذ 

 سعى انغُاعاخ واذخار انمشاس  .

           ادًذ يًُ  يذًذ  يذسط. 

 انصالشاء 
 الرصادَاخ انذول انصُاعُح انًرمذيح 

 د. فضم عهٍ يصًُ

 

 األستعاء
لغى انعهىو  انرًىَم انذونٍ    ا. عثذانكُى عمُم   يشرشن يع

  B1 - 27  انًانُح 
 



 انخًُظ 
  د .شكُة انمض َفٍ  يذاعثح دونُح  

D3-8 
 B1-27 د . عايٍ لاعى   ذجاسج خاسجُح دونُح. ـــــــــــــــ  

 

 -انًغرىي انشاتع  -الرصاد انذونٍ لغى و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 B3-10انماعح

 انىلد         

 انُىو
8                                   10 12                                      10 14                                12 

    B3-6 يذسط . تصُُه انغما ف   . انرؤيٍُ انثذشٌ  االشٍُُ 

 ذطثُـــــــــــــك عًــــــــــــــهٍ انصالشاء 

 األستعاء 
 B1-15   ط .  عثذهللا ععذسذطثُماخ انذاعىب.    يذ

  يشرشن يع لغى الرصاد االعًال          

 طاسق رَثاٌ   د.   اذفالُاخ وذكرالخ الرصادَح. الرصاد انًىاٍَ وانًُاطك انذشج   د. فضم عهٍ يصًُ.  انخًُظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -انًغرىي انصاٍَ  -لغى االلرصاد انرًُُح و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 B3-10انماعح:

 انىلد       

 انُىو
8                                                 10 12                                      10 14                             12 

  االدذ

 الرصاد إعاليٍ.

 تاصسعح يذسط . هُاء عثذانشدًٍ 

  يذسط . تاعم  عًش لاعى      الرصادَاخ انضساعح واألعًان.

 د. ععىدٌ عهٍ عثُذ     ذششَعاخ الرصادَح االشٍُُ

 انُظشَح االلرصادَح انكهُح ) عًُاس (.

 يذًذ  يُرذب .  َُاصٌ

 

 انصالشاء

 انًعهىياخ.. الرصادَاخ انًعشفح وَظاو 

 يشرشن يع الرصاد األعًال D3-6   د.   اترهاض انخُثح       ا.

 يذًذ يهاساخ فٍ انذاعىب

 يذًذ جًال يُرذب .    

 

 االستعاء 

  انعايح انًانُح يثادئ

 يع يشرشن -C1 5       اتشاهُى يًُ. د

 انذونٍ  االلرصاد

  د. غانة جىاط        انُظشَح االلرصادَح انكهُح 

 يشرشن يع االلرصاد انذونٍ  
 

انماعح   -انًغرىي انصانس  -لغى االلرصاد انرًُُح و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

:6 -3 B 

         

 انىلد

 انُىو

8                                          10 12                                           10 14                        12 

 د. اتشاهُى عثذ انشدًٍ     الرصادَاخ انطالح  االدذ 

 

  يذسط. يُصش يهذٌ دثرىس      الرصاد لُاعٍ. انصالشاء 

 

  يذسط . يغاعذ ادًذ                   ذًىَم االعرصًاس. انرخطُظ االلرصادٌ     األستعاء 



 د. يهذٌ تايشدىل   

 B1-30 د . عايٍ لاعى    ذجاسج خاسجُح دونُح. . يهذٌ تايشدىل.د   فٍ سأط انًال انثششٌ. االعرصًاس انخًُظ 

 

 

 

 -انًغرىي انشاتع  -لغى االلرصاد انرًُُح و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 C3-8 انماعح:

 انىلد         

 انُىو
8                                     10 12                                        10 14                                  12 

   انركايم االلرصادٌ انعشتٍ   د. عهٍ يكٍ  االدذ 

  د. غانة دغٍُ     يُظًاخ الرصادَح دونُح. يذسط . َاصش يذًذ َاصش انعضاٍَ.  يذٌ انًىاَئ. َاخ الرصاد االشٍُُ 

 انرطثــــــــــــــــُك انعًـــــــــــــــــــــهٍ انصالشاء

 د. خانذ ععُذ دضاو.                    ذجاسب ذًُىَح يعاصشج.            األستعاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انًغرىي  -لغى االلرصاد انغُادٍ وانفُذلٍ و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

   C3-  9: انماعح –انصاٍَ 

 انىلد         

 انُىو
8                                                 10 12                                            10 14                          12 

 االدذ 

 فُذلُح.انغُادح وانرششَعاخ ان                    

 يُرذب . يُادج يذًذ َاصش

ذاسَخ انًٍُ                                       

 و. اياٍَ  تذس     

 

 

 االشٍُُ 

 يثادئ انًانُح انعايح  .د. يذًذ هادٌ 

يشرشن يع الرصاد أعًال + لغى انعهىو انًانُح  

B1-27 

 انُظشَح أاللرصادَه انكهُح) عًُاس (

 يُرذب . َُاصٌ عهٍ يذًذ 

 

 انصالشاء 

 االجرًاعٍ عهى انُفظ 

 . أدالو خًُظُرذب ي        

د. صانخ عهٍ         انهغح اَجهُضَح.   

                 انصالدٍ
 

 انخًُظ

د. غانة جىاط   .     انُظشَح االلرصاد انكهُح.

 لغى انعهىو انًانُح يشرشن يع الرصاد األعًال+ 

. B1-27 

  د. اترهال عىض            يثادئ انغُادح

–انًغرىي انصانس  -لغى االلرصاد انغُادٍ و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 C3- 13 :انماعح

 انىلد         

 انُىو
8                                                 10 12                                                   10 14                          12 

 االشٍُُ 

  

 يذسط . أكشو عهٍ عثذهللا      (.2ششكاخ ووكاالخ عُادُح وعفش ) انصالشاء 
 انهغح االَجهُضَح       يُرذب . عًاح عهٍ يصًُ     

 . عثذهللا  انىهاػ.ُرذب ي ًطاعى       انإداسج  األستعاء

 

 . ياهش يذًذ دنعىط.ذسطي      فُذلُح.انغُادُح وانًذاعثح ان انخًُظ 
               فُذلٍ.انغُادٍ وانرغىَك ان

 . عًُش عهٍ لاعى ُرذب ي
 



 

انًغرىي  -لغى الرصاد انغُادٍ وانفُذلٍ و 8201/ 7201هفصم انصاٍَ نهعاو انجايعٍ نانجذول انذساعٍ 

 C3-11انشاتع  انماعح: 

 انىلد         

 انُىو
8                                      10 12                                         10 14                                    12 

  .انىهاػ  عثذهللا.  يُرذب(     عفش ذزاكش) داعىب ذطثُماخ االدذ 

 ذطثُك عًهٍ. االشٍُُ 

 . عًاح عهٍ يصًُ ُرذب ي              (2)نغح فشَغُح     انصالشاء 

 

  عثذسته دغٍُ.  يذسط(     2) وفُذلُح عُادُح يُشآخ   يذسط . َضاس انًشخٍ  ذمُُاخ اإلسشاد انغُادٍ   األستعاء 

 

 

 


