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 انًظرٕٖ األٔل انًظرٕٖ انصاَي انًظرٕٖ انصانس
ني انقظى

ا

ٔو
 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 

  

عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزتط 

د. عثذانعهيم   2انثيُي يط  

و. أؼًذ انعثظي   
ط انثيُي عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزت

و. أؼًذ انعثظي د. عثذانعهيم   1يط  
 

 

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 112أ.يظزٖ ق 

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 415د. اؼًذ انًعاْذ ق 

 1دٔائز يُطقيح يط عًهي

 و.يُصٕر
 

   2عًهي فيشياء يط 

 أ. يهكّد. يؽًذ انخطية  

2عًهي يقذيح ؼاطٕب يط  

3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم  

عًهي يقذيح ؼاطٕب 

1يط  

3.أؼًذ يٓيٕب يعًمو  

 

 

COM 

د
ظث

ان
 

  
 نغح انعافا

 111د. يؽًذ عثذانعهيم ق  

 يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي

 412ق     عثذانعهيم د. 
 

 IIIذًاريٍ رياضياخ 

 د. عثذانغُي انُٕيٓي 

 416أ.  أطاٌ       ق 

 

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 112أ.يظزٖ ق 

 اَعهيشي ذقُيح 

 212أ. ظالل ظًيم ق 
 

  Iًاريٍ رياضياخ ذ

 113د. درْى    أ. َعالء      ق 

  2عًهي فيشياء يط 

 أ. يهكّد. فارٔق 

  1عًهي فيشياء يط 

 أ. يهكّد. فارٔق 
IT 

  
 يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي

 412ق     عثذانعهيم د. 

 نغح انعافا

 111د. يؽًذ عثذانعهيم  ق  
 

 1دٔائز يُطقيح يط عًهي

 و.يُصٕر

 1ياَاخ يطعًهي ْياكم ت

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء  2و. صالغ يعًم

 415د. اؼًذ انًعاْذ ق 
    SE 

 2عًهي ْياكم تياَاخ يط

 3و. صالغ يعًم

 2دٔائز يُطقيح يط عًهي

 و.يُصٕر

 

طيطزج ٔذخطيط ذًاريٍ 

 اإلَراض 

 415ق  و. يؽًذ عثذانعشيش

 2عًهي ذؽهيم عذدي يط

 6د. درْى و. ضياء يعًم  

 1هيم عذدي يطعًهي ذؽ

 6د. درْى و. ضياء يعًم  
 

 IIIرياضياخ 

 114د. فاذٍ ق
 

 يثادئ ُْذطح كٓزتائيح 

 414د. عثذانرٕاب ق

 Iعًهياخ صُاعيح

و.يؽًٕد طعيذ 

 يذرض انخٕارسيي

 ذًاريٍ فيشياء  

 د. يؽًذ انخطية 

 111ق  و. أؼًذعهي

  Iذًاريٍ رياضياخ 

 113د. عثذانغُي   أ. َعالء      ق 
 IMSE 

  
 اآلالخ كٓزتائيح

 416ق  د.           
  

 عًهي دٔائز كٓزتائيح

 1يط

 ْيصى د. أييٍ و.

 اَعهيشي ذقُيح

 414أ. ظالل ظًيم ق
 IIIرياضياخ 

 114د. فاذٍ ق
   

 1رياضياخ 

 د. ظًيم اآلَظي      يذرض ْائم 
MRE 

  
 يقذيح ػثكاخ

 413ق د. يعية انؽكيًي 
   

 ذًاريٍ دٔائز كٓزتائيح 

 212ى  قو. ْيص 

 1عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د.             و. ْيصى

 2عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د.             و. ْيصى  
    CND 

 2عًهي ْياكم تياَاخ يط

 2و. رٔاٌ يعًم  

 1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 2و. رٔاٌ يعًم  

  

عًهي دٔائز انكرزَٔيح 

  1يط

 د. يؽًذ انًزيغ و. أيعذ

 عاالخ كٓزٔيغُاطيظيحي

 413د. عثذانعشيش انٓرار ق
 

 2عملي دوائر منطقية مج
 د. نشوان م. منصور

 2عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د. عثذانقذٔص    و. ْيصى

 1عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د. عثذانقذٔص    و. ْيصى 
 

  Iذًاريٍ رياضياخ 

 111د. ظًيم أ. أٔطاٌ      ق

 111نغح عزتيح 

 االشٕري        عثذانُاصز  د.

 يذرض ْائم

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 يذرض انخٕارسيي 

COM 

ؼذ
أل
ا

 

  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 1و. أؼًذ يٕطف يعًم

  2عًهي ْياكم تياَاخ يط

 1و. أؼًذ يٕطف يعًم

 

 ًَذظح ٔيؽاكاج

 411د. ْؼاو   ق 

 د. يؽًذ 2عًهي ظافا يط

 3يعًم و. خٕنّ  

  

 د. يؽًذ 1ا يطعًهي ظاف

 3يعًم و. خٕنّ 
 

 يثادئ انكرزَٔياخ

 415د. يؽًذانًزيغ ق 
 تؽٕز عًهياخ

 212ق    د. يؽًذ تعاع
  

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 يذرض انخٕارسيي 

 111نغح عزتيح 

االشٕري       عثذانُاصز  د.

 يذرض ْائم

IT 

 
 ذًاريٍ ًَذظح ٔيؽاكاج 

 413. يزٖٔ قو

  2يط عًهي يعانعاخ دقيقح

  و. تؼزٖ عثذانعهيم د. 

   يعًم انًعانعاخ

  1يطعًهي يعانعاخ دقيقح 

 و. تؼزٖ  عثذانعهيم د. 

 يعًم انًعانعاخ

  

 اَعهيشي ذقُيح

 414أ. ظالل ظًيم ق

 يثادئ انكرزَٔياخ

   415د. يؽًذانًزيغ ق 

 111نغح عزتيح 

    عثذانُاصز االشٕري    د.

 يذرض ْائم  

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 يذرض انخٕارسيي 

SE 

 

 َظزيح اآلالخ

    212د. يخرار ق 

 1عًهي شزيٕديُاييك يط

 د. عثذانغُي و. أتكز     انٕرػح

 2عًهي شزيٕديُاييك يط

   د. عثذانغُي و. أتكز     انٕرػح

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 يذرض انخٕارسيي 

 111نغح عزتيح 

االشٕري       عثذانُاصز  د.

 يذرض ْائم

IMSE 

  
   IIانكرزَٔياخ

 411د. َؼٕاٌ ق 

 َظزيح اآلالخ 

 212د. يخرار ق 
 

 ذطثيقاخ ؼاطٕب 

 415و. أطايّ انعثظي ق 

 2عًهي دٔائز يُطقيح يط

 و. يُصٕر

 1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 و. يُصٕر
  

 111نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 رض ْائميذ 

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 يذرض انخٕارسيي 
MRE 

 1عًهي ذطثيقاخ ؼاطٕب يط

 6يعًم و. أطايّ انعثظي 

 

 2عًهي ذطثيقاخ ؼاطٕب يط

 6يعًمو. أطايّ انعثظي 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 أطايّ انعثظي

  

 2عًهي ذقُيح ٔية يط

5د. عايز و. َٕراٌ   يعًم  

 1عًهي ذقُيح ٔية يط

 5و. َٕراٌ   يعًم  د. عايز
 

 2عًهي تزيعح انكائُاخ انًٕظٓح يط 

2يعًمو. رتا   

 IIIذًاريٍ رياضياخ 

 د. عثذانغُي انُٕيٓي 

 112ق أطاٌ        أ. 

 

عًهي تزيعح انكائُاخ انًٕظٓح 

 1يط

 2يعًم  و. رتا 

 
 ذًاريٍ فيشياء

112ق د.يزٔاٌ و. ْيصى    

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 يذرض انخٕارسيي 

 111نغح عزتيح 

االشٕري       عثذانُاصز  د.

 يذرض ْائم

CND 

 2عًهي ذؽهيم عذدي يط

 2د. درْى و. ضياء يعًم ػثكاخ

 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 2د. درْى و. ضياء يعًم ػثكاخ

 
انكرزَٔياخ رقًيّ و. ْيصى 

 413ق
 

 ُْذطح َظى ذؽكى

 411د. غاسي ق  
     

 1رياضياخ 

 يذرض ْائم   َظيد. ظًيم اآل
  COM 

ٍ
ُي

الش
ا

 

 

 
 

 2عًهي ذقُيحٔية يط

 5د. عايز و. طهيًاٌ يعًم

 1عًهي ذقُيح ٔية يط

 5د. عايز و. طهيًاٌ يعًم 
 

ذًاريٍ يثادئ 

 انكرزَٔياخ

 أؼًذ يٕطفو. 

 212ق

 IIIرياضياخ 

 416د.عثذانغُي انُٕيٓي    ق

 ْياكم تياَاخ

 416و. يؽًذ ْائم ق 
  

 ذًاريٍ فيشياء  

 114ق    و. أؼًذعهي 

 Iرياضياخ 

 ائمد. درْى  يذرض ْ
IT 

  1عًهي يعانعاخ دقيقح يط

  د. عثذانعهيم  و. عثذانفراغ

  2عًهي يعانعاخ دقيقح يط

 و. عثذانفراغد. عثذانعهيم  

  
 2عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

1د. عايز و. أفُاٌ  يعًم  

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1د. عايز و. أفُاٌ  يعًم
  

ذًاريٍ يثادئ 

 انكرزَٔياخ

 أؼًذ يٕطفو. 

 212ق

 

 ْياكم تياَاخ 

 415و. يؽًذ ْائم ق 

 

 IIIريٍ رياضياخ ذًا

 د. فاذٍ 

 212ق     ٓاو يأ. ر

 

 

  Iذًاريٍ رياضياخ 

د. عثذانغُي   أ. َعالء    

 111ق

2عًهي فيشياء يط   

 د. يزٔاٌ   أ. يهكّ

1عًهي فيشياء يط   

 د. يزٔاٌ   أ. يهكّ

SE 
1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط  

3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم  

2عًهي يقذيح ؼاطٕب يط  

3يعًمو.أؼًذ يٓيٕب   

 
 ذؽهيم عذدي

 216د. درْى ق  

 ييكاذزَٔيك 

 112د. يؽًذ تعاع ق 
  

ذًاريٍ يثادئ 

 ُْذطح كٓزتائيح

 212قٔطيى و. 

 2عًهي ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب يط

 2د. يؽًذانزتيػ و. ضياء يعًم

 1عًهي ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب يط

 2د. يؽًذ انزتيػ و. ضياء يعًم

 
 1عًهي فيشياء يط 

 أ. يهكّنخطية د. يؽًذ ا

 يقذيح ؼاطٕب

 111و. ْاػى  ق  

  111نغح اَعهيشيح 

 113أ. رياص     ق
IMSE 

ادئ ُْذطح كٓزتائيح عًهي يث

 ْيصىد.عثذانرٕاب و. 2يط

عًهي يثادئ ُْذطح كٓزتائيح 

 ْيصىد.عثذانرٕاب و.  1يط

  
ذًاريٍ ذصًيى اظشاء انًاكيُاخ  

 413ق     عٕضو. 

 انًاكيُاخ ذصًيى اظشاء 

 412ق        و. أطايّ انعثظي
 

 IIIذًاريٍ رياضياخ 

 414د. فاذٍ   أ. ريٓاو        ق

 ذًاريٍ اطراذيكا

 و. عادل      يذرض انخٕارسيي

 1دٔائز كٓزتائيح

 415د.أييٍ طيف ق 
 

 1يط 1عًهي رطى ُْذطي

 2د. يؽًذ و. عادل   يزطى

  111نغح اَعهيشيح 

 113أ. رياص      ق

 يشياء ذًاريٍ ف

  يؽًذ انخطيةد. 

 و. أؼًذ عهي   

 يذرض انخٕارسيي 

MRE 

 

 2عًهي قٕاعذ تياَاخ يط 

2د. عايز و. َٕراٌ ػثكاخ  

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 2د. عايز و. َٕراٌ يعًم ػثكاخ

 
 دوائر منطقية

 212ق  م. منصور

 2عملي دوائر منطقية مج
 م. منصور

 1عملي دوائر منطقية مج
 م. منصور

 
  Iذًاريٍ رياضياخ 

112د. ظًيم   أ. أٔطاٌ      ق  
 

 1رياضياخ 

 114د. ظًيم اآلَظي ق

 

 

 
CND 

 

 

 
 

 3عًهي يقذيح ػثكاخ يط

6د. يعية و. فٕسي يعًم  

 2عًهي يقذيح ػثكاخ يط

 6د. يعية و. فٕسي  يعًم
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 انًظرٕٖ األٔل انًظرٕٖ انصاَي انًظرٕٖ انصانس
ني انقظى

ا

ٔو
 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 

  
 يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي

 412د. عثذانعهيم ق 

 انزقًيح يعانعاخ االػارج 

 412د. عثذانعشيش انٓرار ق 
 

 IIIذًاريٍ رياضياخ 

 216ق    ٓاو يأ. ر    د. فاذٍ 
 

 دوائر منطقية  
 م. منصور 

    COM 

ء
شا

ال
نص

ا
 

 

 
 

 قٕاعذ تياَاخ 

 413د. عايز طالو ق 
   

   2عملي مبادئ الكترونيات مج
 م. أحمدالعبسي د. المريش

   1عملي مبادئ الكترونيات مج
 لعبسي د. المريشم. أحمدا

  
 2عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم

عًهي يقذيح ؼاطٕب 

 1يط

 3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم

 

IT 
  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4و. طًيّ انذتؽاَي يعًم 

 2عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4و. طًيّ انذتؽاَي يعًم

 
 قٕاعذ تياَاخ 

413د. عايز طالو ق  

  2عًهي ظافا يط

 5و. خٕنّ  يعًم    د. يؽًذ

  

  1عًهي ظافا يط

 5و. خٕنّ يعًم    د. يؽًذ
   

 تؽٕز عًهياخ

 212د. يؽًذ تعاع     ق 
  

 ذًاريٍ فيشياء 

 112د. يزٔاٌ   و. أؼًذ عهي   ق

 Iرياضياخ 

يذرض       د. عثذانغُي انُٕيٓي

 انخٕارسيي

SE 

 1عًهي ذقُيحٔية يط

 1د. عايز و. طهيًاٌ يعًم

 2ي ذقُيح ٔية يطعًه

 1د. عايز و. طهيًاٌ يعًم 

    
 ذصًيى عًهي 

 415و. عثذانزقية   ق 
  

 ذًاريٍ شزيٕديُاييك 

ق د. عثذانغُي و. أتكز  

411  

 IIIذًاريٍ رياضياخ 

 د. فاذٍ 

 216ق    ٓاو يأ. ر

  
 2عًهي فيشياء يط 

أ. يهكّد. يؽًذ انخطية   

 Iفيشياء

 114د.يؽًذانخطية ق

 1ُْذطي رطى

 1د. يؽًذ طيف يزطى
IMSE 

   
 ذؽهيم عذدي  

 212د. درْى ق 
 

 ذًاريٍ دٔائز كٓزتائيح

 415ق ٔطيىد. أييٍ و.

  1عهى انًٕائع ٔانؽزارج يط عًهي

 و. عادل و. أتكز   انٕرػح

عًهي عهى انًٕائع ٔانؽزارج 

 و. عادل و. أتكز   انٕرػح 2يط
 

 

 

 

 

 1رطى ُْذطي

 1د. يؽًذ طيف يزطى

 ؼاطٕب يقذيح

 عثذِ طفياٌ و.

 114ق 

MRE 

 
 ذؽهيم عذدي 

 212 د. درْى ق

 قٕاعذ تياَاخ 

 413د. عايز طالو ق 
  

 ْياكم تياَاخ 

 215و. رٔاٌ  ق 

 تزيعح انكائُاخ انًٕظٓح

 215رتا ق و. 
 

 يقذيح ؼاطٕب 

114د. عثذِ طيف ق  

2عًهي فيشياء يط   

 د. يزٔاٌ   أ. يهكّ

1عًهي فيشياء يط   

. يهكّد. يزٔاٌ   أ  

CND 
 1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 د. عثذِ طيف

 2و. أؼًذ ظًال يعًم 

عًهي يقذيح ؼاطٕب 

 د. عثذِ طيف 2يط

 2و. أؼًذ ظًال يعًم 

  
 دٔائز انكرزَٔيح 

 415د. يؽًذ انًزيغ ق 

 2عًهي دٔائز انكرزَٔيح يط

 د. يؽًذ انًزيغ و. أيعذ
 

 ْياكم تياَاخ 

 212و. يؽًذ ْائم    ق

 َعهيشي ذقُيح ا

 111ق أ.  ظالل ظًيم   

ذًاريٍ دٔائز 

 كٓزتائيح 

 و. ْيصى   

 216ق 

   
 Iفيشياء

 114د.يؽًذانخطية ق

 111نغح اَعهيشيح 

 111ظالل ظًيم ق  أ.
COM 

ء
عا

رت
ال
ا

 

  

ذًاريٍ 

ًَذظح 

ٔيؽاكاج و. 

يزٖٔ 

216ق  

 

 2عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1د.عايز و. أفُاٌ يعًم

  1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1د.عايز و. أفُاٌ يعًم
  

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 414د. أؼًذانًعاْذ ق 

 دٔائز يُطقيح

 416د.َؼٕاٌ ق  
 

 111نغح اَعهيشيح 

 113ق أ. رياص    

 يقذيح ؼاطٕب 

 يذرض ْائم  و. يؽًذ ْائم 

 Iفيشياء 

 113د. فارٔق ق
IT 

 
 أذًرح ؼٕاطية 

 411د. عثذِ طيف ق

 ًَذظح ٔيؽاكاج

 215د. ْؼاو ق 
   

 دٔائز يُطقيح 

 411ق د. عثذِ طيف 
  

 111نغح اَعهيشيح 

 111أ. رياص    ق

 يقذيح ؼاطٕب 

 و. يؽًذ ْائم

 212ق  

SE 

 
 َظزيح اآلالخ ذًاريٍ 

212د. يخرار و. يطٓز  ق   

 2عًهي ييكاذزَٔيك يط

 و. يُصٕر

 1عًهي ييكاذزَٔيك يط

 و. يُصٕر

 
 اَعهيشي ذقُيح 

     أ.  ظالل ظًيم   يذرض ْائم     

 ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب 

 5د. يؽًذ طيف يعًم

 شزيٕديُاييك

 415د. عثذانغُي ق 
  

 2عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 ْاػى  و.

 4و. كزيًّ    يعًم 

عًهي يقذيح ؼاطٕب 

 ْاػى و. 1يط

 5و. كزيًّ   يعًم
IMSE 

 2يطَظزيح اآلالخ عًهي 

 د. يخرار و. يطٓز  )انٕرػح(

 1يطَظزيح اآلالخ عًهي 

 يخرار و. يطٓز  )انٕرػح(د. 
 2يط 1عًهي رطى ُْذطي

 1د. يؽًذ و. أطايّ انكًاني  يزطى

 

 1عًهي رطى ُْذطي

 1يط

 1و. أطايّ يزطى

 

 2يط IIعًهي انكرزَٔياخ 

 انعثظي د. َؼٕاٌ  و. أؼًذ 

  1يط IIعًهي انكرزَٔياخ 

 د. َؼٕاٌ و. أؼًذ انعثظي

ذًاريٍ اآلخ 

 كٓزتائيح

 . أييٍ  د

 و. ٔطيى  

 112ق 

  
 دٔائز يُطقيح 

 416د. َؼٕاٌ انخهيذي ق
 

 ذًاريٍ عهى انًٕائع ٔانؽزارج 

 412و. عادل و. أتكز   ق
  

 2يط 1عًهي رطى ُْذطي

 2د. يؽًذ و. عادل   يزطى
 

 Iفيشياء

د.يؽًذانخطية 

 114ق

MRE 
 1عًهي اآلخ كٓزتائيح يط

 د. أييٍ  و. ٔطيى )انٕرػّ(

 د. أييٍ  2ٓزتائيح يطعًهي اآلخ ك

 و. ٔطيى )انٕرػّ(

  
 2عًهي َظى ذؼغيم ػثكيح يط

2و. تؼزٖ يعًم ْؼاو  د.   

 1عًهي َظى ذؼغيم ػثكيح يط

 2و. تؼزٖ يعًم ْؼاو  د. 
  

 ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح  

 216د. أييٍ طيف    ق

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 212د. أؼًذانًعاْذ ق 
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 2رزَٔياخ رقًيح  يطعًهي انك

 و. أؼًذ انعثظي   و. ْيصى 

  1عًهي انكرزَٔياخ رقًيح يط

 و. أؼًذ انعثظي      و. ْيصى  
 

 IIIرياضياخ 

 114د. فاذٍ ق

  1ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح 

 413د. عثذانقذٔص    ق 
 

 1عًهي فيشياء يط 

أ. يهكّد. يؽًذ انخطية    

     ذًاريٍ فيشياء 

 113و. ْيصى  ق  د.يؽًذ

 يقذيح ؼاطٕب

و. عثذِ طفياٌ  

 113ق

COM 

ض
ًي

خ
ان

 

 

 

 ذقُيح ٔية

 412د.عايز ق

 

 

 أذًرح ؼٕاطية

415د. عثذِ طيف ق  

  
 2دٔائز يُطقيح يط عًهي

 و. يُصٕر

 1دٔائز يُطقيح يط عًهي

 و.يُصٕر
    IT 

  
 ذقُيح ٔية

 412د.عايز ق
   

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 212أ.يظزٖ ق 

 IIIرياضياخ 

 114قد. فاذٍ 
 

 1فيشياء

111ق د. يزٔاٌ  
  SE 

 
 تؽٕز عًهياخ

413و. عثذانزقية ق    

 طيطزج ٔذخطيط اإلَراض 

 414د. عثذانغُي ق 
  

 يكاَيك ُْذطيح 

 د. يؽًذ تعاع

 يذرض انخٕارسيي 

 ذًاريٍ ييكاَيك ُْذطيح 

 416عادل  قد.يؽًذتعاع و.
   

 Iرياضياخ 

 عثذانغُي انُٕيٓي    يذرض ْائم د.

 

IMSE 

 

 َظزيح اآلالخ ذًاريٍ 

د. يخرار و. يطٓز  ق  

215 

 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 3د. درْى و. ضياء يعًم  

 2عًهي ذؽهيم عذدي يط

 3د. درْى و. ضياء يعًم  

 
 2يط عًهي دٔائز كٓزتائيح

 ْيصى د. أييٍ و.

 عهى انًٕائع ٔانؽزارج 

 020و. عادل  ق

 اطراذيكا 

 د. يؽًذ تعاع

 يذرض انخٕارسيي 

 
  Iٍ رياضياخ ذًاري

 113د. ظًيم   أ. أٔطاٌ   ق 

 2عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 عثذِ طفياٌ و.

 1و. كزيًّ    يعًم 

عًهي يقذيح ؼاطٕب 

 عثذِ طفياٌ و. 1يط

 MRE 1و. كزيًّ   يعًم
 2عًهي َظزيح اآلالخ يط

 د. يخرار و. يطٓز  )انٕرػح( 

 1عًهي َظزيح اآلالخ يط

1عًهي فيشياء يط  د. يخرار و. يطٓز  )انٕرػح(   

 أ. يهكّ

2عًهي فيشياء يط   

 أ. يهكّ

 

 َظى ذؼغيم ػثكيح

د. عثذانًهك  

 انؽًيزي    

 212ق  

 
 ذُظيى انكًثيٕذز  

 215د. تؼيز انطيار ق

 ذقُيح ٔية

 412د.عايز ق
 

 

 IIIرياضياخ 

 416د. عثذانغُي انُٕيٓي      ق 

 

 

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 212زٖ قأ.يظ

 

  
  1فيشياء

 111د. يزٔاٌ   ق

 111نغح اَعهيشيح 

أ.  ظالل ظًيم    

 111ق
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