
 

                  

 ( ص 11إىل  ص  8)انفرتة انصباحيت يٍ )  طالب كهيت انرتبيت أياكٍ جلاٌ ايتحاَاث
 و0201/0200نهعاو اجلايعي انفصم اندراصي )األول(  ( تعهيى عاو + أصاصي + طفونت)انفرقت األوىل 

 االمجاىل إىل يٍ انعدد (081+ط385+س868)عانشعبت املكاٌ
 122 3022 3621 122 أوىل ) طفونت( ( املبىن اجلديد دور ثانث عهوى12قاعت )

 122 3822 3021 122 أوىل ) طفونت( ( املبىن اجلديد دور ثانث عهوى9قاعت )

 30 3830 3821 30 أوىل ) طفونت( طرقت املبىن اجلديد دور ثانث عهوى
 32 3232 3221 32 أوىل أصاصي )عهًي( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى8قاعت )
 32 3122 3231 32 أوىل أصاصي )عهًي( اجلديد دور ثاَي عهوى( املبىن 0قاعت )
 32 3132 3121 32 أوىل أصاصي )عهًي( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى6قاعت )
 32 3022 3131 32 أوىل أصاصي )عهًي( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى3قاعت )

 85 3095 3031 85 أوىل أصاصي )عهًي( طرقت املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى
 32 3032 3021 32 أوىل أصاصي )عهًي( املبىن اجلديد دور أول عهوى (8قاعت )
 32 3532 3521 32 (ادبيأوىل أصاصي ) املبىن اجلديد دور أول عهوى (5قاعت )
 32 3822 3531 32 أوىل أصاصي )ادبي( املبىن اجلديد دور أول عهوى (0قاعت )
 32 3832 3821 32 أوىل أصاصي )ادبي( عهوىاملبىن اجلديد دور أول  (1قاعت )

قاعت أ.د/ يُصور كباط دور أرضي )املبىن 
 اجلديد(

 123 3333 3831 123 أوىل أصاصي )ادبي(

قاعت أ.د/ حايد عًار دور أرضي )املبىن 
 اجلديد(

 91 1091 1021 91 أوىل عاو ) بيونوجي(

 82 1282 1221 82 أوىل عاو ) رياضياث( طرقت يعًم فُيت َوعيت
 03 1263 1281 03 أوىل عاو ) رياضياث( يعًــــم َوعيــــــت

 املضــــــــــــــــــرح
 أوىل عاو ) نغت إجنهيزيت(
 أوىل عاو ) نغت عربيت(

80 
3 

1821 
1521 

1880 
1523 

80 

 03 1103 1121 03 أوىل عاو ) فيزياء وكيًياء( (1يقاونوٌ قاعت )
 62 1362 1321 62 غت فرَضيت(أوىل عاو ) ن (0يقاونوٌ قاعت )
 35 1615 1361 35 أوىل عاو ) نغت فرَضيت( (5يقاونوٌ قاعت )
 62 1862 1821 62 أوىل عاو ) جغرافيا( (8يقاونوٌ قاعت )

 00 1000 1021 00 أوىل عاو ) تاريخ( يعًم انهغاث انرقًي )املقاونوٌ(
 
 



 

                  

 ( ص 11إىل  ص  8)صباحيت يٍ انفرتة ان)  طالب كهيت انرتبيت أياكٍ جلاٌ ايتحاَاث
 و0201/0200نهعاو اجلايعي انفصم اندراصي )األول(  ( تعهيى عاو + أصاصي + طفونت) انثاَيتانفرقت 

 االمجاىل إىل يٍ انعدد (086+ط683+س305)عانشعبت املكاٌ
 122 6822 6021 122 ) طفونت( ثاَيت ( املبىن اجلديد دور ثانث عهوى12قاعت )

 122 6922 6821 122 ) طفونت( ثاَيت ىن اجلديد دور ثانث عهوى( املب9قاعت )

 56 6986 6931 56 ) طفونت( ثاَيت طرقت املبىن اجلديد دور ثانث عهوى
 32 6932 6921 32 ) طفونت( ثاَيت ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى8قاعت )
 32 6232 6221 32 (عهًيأصاصي ) ثاَيت ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى0قاعت )
 32 6122 6231 32 ثاَيت أصاصي )عهًي( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى6قاعت )
 32 6132 6121 32 ثاَيت أصاصي )عهًي( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى3قاعت )

 32 6022 6131 32 ثاَيت أصاصي )عهًي( طرقت املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى
 32 6032 6021 32 ثاَيت أصاصي )عهًي( هوىاملبىن اجلديد دور أول ع (8قاعت )
 89 6099 6031 89 ثاَيت أصاصي )عهًي( املبىن اجلديد دور أول عهوى (5قاعت )
 32 6632 6621 32 (ادبيأصاصي ) ثاَيت املبىن اجلديد دور أول عهوى (0قاعت )
 32 6622 6331 32 ثاَيت أصاصي )ادبي( املبىن اجلديد دور أول عهوى (1قاعت )

 86 6696 6631 86 ثاَيت أصاصي )ادبي( طرقت املبىن اجلديد دور أول عهوى
 122 6332 6831 122 ثاَيت أصاصي )ادبي( قاعت أ.د/ يُصور كباط دور أرضي )املبىن اجلديد(
 122 6832 6531 122 ثاَيت أصاصي )ادبي( قاعت أ.د/ حايد عًار دور أرضي )املبىن اجلديد(

 00 0500 0521 00 ثاَيت عاو ) نغت عربيت( طرقت يعًم فُيت َوعيت
 88 0288 0221 88 ثاَيت عاو ) رياضياث( املضــــــــــــــــــرح

 02 0802 0821 02 ثاَيت عاو ) نغت إجنهيزيت( (1يقاونوٌ قاعت )

 (0يقاونوٌ قاعت )

 ثاَيت عاو ) نغت إجنهيزيت(
 ثاَيت عاو ) جغرافيا(
 ثاَيت عاو ) تاريخ(

9 
13 
08 

0801 
0801 
0021 

0809 
0883 
0008 

30 

 02 0802 0821 02 ثاَيت عاو ) جغرافيا( (5يقاونوٌ قاعت )
 02 0302 0321 02 ثاَيت عاو ) نغت فرَضيت( (8يقاونوٌ قاعت )

 01 0681 0301 01 ثاَيت عاو ) نغت فرَضيت( يعًم انهغاث انرقًي )املقاونوٌ(
 53 0053 0021 53 اَيت عاو ) بيونوجي(ث (1جنـــــــــــــــــــــــــــــوو )
 53 0002 0056 53 ثاَيت عاو ) بيونوجي( (0جنـــــــــــــــــــــــــــــوو )

 ثاَيت عاو ) فيزياء وكيًياء( طرق انعًيد امليىن انقديى
 ثاَيت عاو ) بيونوجي(

56 
18 

0121 
0001 

0156 
0088 

38 



 

                  

 ( ص 11إىل  ص  8)انفرتة انصباحيت يٍ )  طالب كهيت انرتبيت أياكٍ جلاٌ ايتحاَاث
 و0201/0200نهعاو اجلايعي انفرقت انثانثت )تعهيى عاو + أصاصي + طفونت( انفصم اندراصي )األول(  

 االمجاىل إىل يٍ انعدد (096+ط622+س606)عانشعبت املكاٌ
 122 0822 0021 122 ثانثت ) طفونت( ( املبىن اجلديد دور ثانث عهوى12قاعت )

 122 0922 0821 122 ثانثت ) طفونت( ( املبىن اجلديد دور ثانث عهوى9ت )قاع

 32 0932 0921 32 ثانثت ) طفونت( طرقت املبىن اجلديد دور ثانث عهوى
 86 0996 0931 86 ثانثت ) طفونت( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى8قاعت )
 32 0832 0821 32 دراصاث(ثانثت أصاصي ) ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى0قاعت )
 32 0322 0831 32 ثانثت أصاصي )دراصاث( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى6قاعت )
 32 0332 0321 32 ثانثت أصاصي )دراصاث( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى3قاعت )

 32 0622 0331 32 ثانثت أصاصي )دراصاث( طرقت املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى
 08 0008 0031 08 ثانثت أصاصي )نغت عربيت( قضى اإلعالو دور ثاَي عهوىطرقت رئيش 

 32 0632 0621 32 ثانثت أصاصي )دراصاث(( املبىن اجلديد دور أول عهوى (8قاعت )
 88 0698 0631 88 ثانثت أصاصي )دراصاث( املبىن اجلديد دور أول عهوى (5قاعت )
 32 0262 0211 32 ت أصاصي )عهوو(ثانث املبىن اجلديد دور أول عهوى (0قاعت )
 32 0112 0261 32 ثانثت أصاصي )عهوو( املبىن اجلديد دور أول عهوى (1قاعت )

 32 0532 0521 32 ثانثت أصاصي )نغت إجنهيزيت( طرقت املبىن اجلديد دور أول عهوى

 ثانثت أصاصي )نغت إجنهيزيت( طرقت رئيش قضى املُاهج دور أول عهوى
 ياضياث(ثانثت أصاصي )ر

01 
8 

0531 
0221 

0501 
0228 03 

 125 0015 0111 125 ثانثت أصاصي )عهوو( قاعت أ.د/ يُصور كباط دور أرضي )املبىن اجلديد(

 قاعت أ.د/ حايد عًار دور أرضي )املبىن اجلديد(

 ثانثت عاو )) بيونوجي((
 ثانثت عاو )كيًياء(
 ثانثت عاو ) فيزياء(

68 
05 
11 

5521 
5021 
5131 

5568 
5005 
5161 

90 

 123 5123 5221 123 ثانثت عاو ) رياضياث( املضــــــــــــــــــرح

 (1يقاونوٌ قاعت )
 ثانثت عاو ) نغت عربيت(
 ثانثت عاو ) عهى َفش(

50 
3 

5821 
5991 

5850 
5993 

50 

 63 5063 5021 63 ثانثت عاو ) نغت فرَضيت( (0يقاونوٌ قاعت )
 68 5809 5066 68 نغت فرَضيت( ثانثت عاو ) (5يقاونوٌ قاعت )
 68 5368 5321 68 ثانثت عاو ) نغت إجنهيزيت( (8يقاونوٌ قاعت )

 63 5655 5369 63 ثانثت عاو ) نغت إجنهيزيت( يعًم انهغاث انرقًي )املقاونوٌ(
 53 5953 5921 53 ثانثت عاو )جغرافيا( (1جنـــــــــــــــــــــــــــــوو )

 53 5902 5956 53 ثانثت عاو )جغرافيا( (0ــــــــــــــوو )جنـــــــــــــــ

 ثانثت عاو ) تاريخ( طرق انعًيد امليىن انقديى
 ثانثت عاو )جغرافيا(

59 
15 

5831 
5901 

5889 
5985 

30 



 

                  

 ص ( 0.52ص  إىل  11.52)يٍ  املضائيتانفرتة )  طالب كهيت انرتبيت أياكٍ جلاٌ ايتحاَاث
 و0201/0200نهعاو اجلايعي انفصم اندراصي )األول(  ( عاو + أصاصي + طفونتتعهيى ) انرابعتانفرقت 

 االمجاىل إىل يٍ انعدد (001+ط628+س301)عانشعبت املكاٌ
 122 9022 9121 122 رابعت ) طفونت( ( املبىن اجلديد دور ثانث عهوى12قاعت )

 122 9522 9021 122 رابعت ) طفونت( ( املبىن اجلديد دور ثانث عهوى9قاعت )

 01 9501 9521 01 رابعت ) طفونت( طرقت املبىن اجلديد دور ثانث عهوى
 32 8032 8021 32 رابعت أصاصي )دراصاث( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى8قاعت )
 32 8822 8031 32 رابعت أصاصي )دراصاث( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى0قاعت )
 32 8832 8821 32 رابعت أصاصي )دراصاث( عهوى( املبىن اجلديد دور ثاَي 6قاعت )
 32 8922 8831 32 رابعت أصاصي )دراصاث( ( املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى3قاعت )

 38 8938 8921 38 رابعت أصاصي )دراصاث( طرقت املبىن اجلديد دور ثاَي عهوى
 32 9822 9531 32 رابعت أصاصي )عهوو(( املبىن اجلديد دور أول عهوى (8قاعت )
 32 9832 9821 32 رابعت أصاصي )عهوو( املبىن اجلديد دور أول عهوى (5قاعت )
 32 9322 9831 32 رابعت أصاصي )عهوو( املبىن اجلديد دور أول عهوى (0قاعت )
 32 9332 9321 32 رابعت أصاصي )عهوو( املبىن اجلديد دور أول عهوى (1قاعت )

 بعت أصاصي )عهوو(را طرقت املبىن اجلديد دور أول عهوى
 رابعت أصاصي )رياضياث(

9 
8 

9331 
8121 

9339 
8129 10 

 06 8306 8321 06 رابعت أصاصي )نغت إجنهيزيت( قاعت أ.د/ يُصور كباط دور أرضي )املبىن اجلديد(
 30 8830 8821 30 رابعت أصاصي )نغت عربيت( قاعت أ.د/ حايد عًار دور أرضي )املبىن اجلديد(

 32 8832 8821 32 رابعت عاو ) جغرافيا( ت َوعيتطرقت يعًم فُي
 10 8010 8021 10 رابعت عاو ) تاريخ( يعًــــم َوعيــــــت
 89 8289 8221 89 رابعت عاو ) رياضياث( املضــــــــــــــــــرح

 02 8902 8921 02 رابعت عاو ) عهى َفش( (1يقاونوٌ قاعت )
 02 8302 8321 02 َضيت(رابعت عاو ) نغت فر (0يقاونوٌ قاعت )

 رابعت عاو ) نغت فرَضيت( (5يقاونوٌ قاعت )

 رابعت عاو ) عهى َفش(
86 
0 

8301 
8901 

8616 
8900 

35 

 02 8802 8531 02 رابعت عاو )نغت إجنهيزيت( (8يقاونوٌ قاعت )

 رابعت عاو )نغت إجنهيزيت( يعًم انهغاث انرقًي )املقاونوٌ(
 رابعت عاو )نغت عربيت(

51 
50 

8801 
8521 

8831 
8550 

65 

 56 8056 8021 56 رابعت عاو ) بيونوجي( (1جنـــــــــــــــــــــــــــــوو )
 53 8001 8050 53 رابعت عاو ) بيونوجي( (0جنـــــــــــــــــــــــــــــوو )

 طرق انعًيد امليىن انقديى
 (رابعت عاو ) كيًياء

 (فيزياءرابعت عاو ) 
56 
1 

8111 
8121 

8156 
8121 

50 



 

                  

 


