إدارة شئوى التعلين

نهبئٍ خذول ايتسبٌ انفصم انذراسٍ االول ادلستىٌ االول
انؼبو اجلبيؼٍ 0202/0202

اليوم

الخاريخ

الثالثاء

0202/3/0

املـــــــــــــادة
طالباث

طلبت

الخوقيج

طزق تذرَس انرتثُخ انزَبضُخ ()2

20:22

اخلميس

0202/3/4

رَبضبد يبئُخ()2

20:22

االحد

0202/3/7

اجلىدح

22-22

الثالثاء

0202/3/9

تؼجري ززكٍ

يصبرػخ()2

مالحظاث

20:22

اخلميس

0202/3/22

انرتثُخ انصسُخ()2

20:22

االحد

0202/3/24

متزَنبد وػزوض رَبضُخ()2

20:22

الثالثاء

0202/3/26

يجبدئ ػهى احلزكخ

22010

اخلميس

0202/3/28

انؼبة لىي()2

20010

االحد

0202/3/02

كزح انمذو

20:22

الثالثاء

0202/3/03

كزح انُذ()2

20:22

مالحظــــــات -:

-1مدة االمتحان ساعتان .
 -2عدم محل احملمول داخل اللجنة.
-3اجللسة األويل تبدأ من الساعة العاشرة صباحا ،واجللسة الثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.
-4لن يسمح بدخول الكلية ملن ال يرتدي الكمامة مع التأكيد علي االلتزام بكافة االجراءات االحرتازية املعروفة.
 -5مسافة التباعد بني كل طالب ال تقل عن مرتين.
 -6االلتزام ابملالبس الالئقة.
-7لن يسمح ألي طالب ابلدخول بدون اثبات شخصية.
ادلختص

(أ/يزوح اثزاهُى)

يذَز االدارح

( أ /ػالء حمًذ انشُخ )

هحبفظت الونوفيت – شبيي الكوم – كليه تربيه الريبضيه

وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة

(أ.د /ػًبد ػجذانفتبذ انسزسً)

ػًُذ انكهُخ

(أ.د /نؼُى حمًذ فىسٌ)

إدارة شئوى التعلين

خذول ايتسبٌ انفصم انذراسٍ االول ادلستىٌ انثبنٍ
نهؼبو اجلبيؼٍ 0202/0202

اليوم

املـــــــــــــادة

الخاريخ

طلبت

االربعاء

0202/3/3

السبج

0202/3/6

االثنني

0202/3/8

االربعاء

0202/3/22

السبج

0202/3/23

االثنني

0202/3/25

طالباث

الخوقيج

هىكٍ()2

20:22

رَبضبد يبئُخ()0

20:22

رَبضبد يبئُخ(" )3يتطهت ختزج" 2
فهسفخ انرتثُخ انزَبضُخ

20:22

يجبرسح ()2

20:22

فسُىنىخُب انزَبضُخ(& )2فسُىنىخُب انزَبضخ(" )0يتطهت ختزج" 2

20:22

متزَنبد وػزوض (& )0متزَنبد ػزوض(")3يتطهت ختزج" 2

20:22

االربعاء

0202/3/27

تطجُمبد فً انتذرَت انزَبضً ( اػذاد ثذنً)

20:22

السبج

0202/3/02

تبَكىنذو()2

20:22

االثنني

0202/3/00

ادلذخم يف انرتوَر انزَبضٍ &(زبست أيل يتطهت ختزج"") 5

مالحظــــــات -:
-1مدة االمتحان ساعتان

مالحظاث

20:22

 -2عدم محل احملمول داخل اللجنة.

-3اجللسة األويل تبدأ من الساعة العاشرة صباحا ،واجللسة الثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.
-4لن يسمح بدخول الكلية ملن ال يرتدي الكمامة مع التأكيد علي االلتزام بكافة االجراءات االحرتازية املعروفة.
 -5مسافة التباعد بني كل طالب ال تقل عن مرتين.

 -6االلتزام ابملالبس الالئقة.

-7لن يسمح ألي طالب ابلدخول بدون اثبات شخصية.
ادلختص
(أ/يزوح اثزاهُى)

يذَز االدارح
( أ /ػالء حمًذ انشُخ )

هحبفظت الونوفيت – شبيي الكوم – كليه تربيه الريبضيه

وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة
(أ.د /ػًبد ػجذانفتبذ انسزسً)

ػًُذ انكهُخ
(أ.د /نؼُى حمًذ فىسٌ)

إدارة شئوى التعلين

نهبئٍ خذول ايتسبٌ انفصم انذراسٍ االول ادلستىٌ انثبنث
انؼبو اجلبيؼٍ 0202/0202

الخاريخ

اليوم

املـــــــــــــادة

شعبت حدريس

شعبت حدريب

شعبت إدارة

تنظُى وادارح

انتغذَخ نهزَبضُني

انتغذَخ نهزَبضُني

الثالثاء

0202/3/0

اخلميس

0202/3/4

انرتثُخ

االحد

0202/3/7

انرتثُخ انصسُخ()0

الثالثاء

0202/3/9

تزثُخ انمىاو

انرتثُخ

طزق تذرَس

ثزايح تذرَس انرتثُخ"
يتطهت" 2

انزَبضُخ

يذخم يف انتسىَك
انزَبضٍ

الخوقيج
0332:20332

0332:20332

ػهى انتذرَت انزَبضٍ

االسس انؼهًُخ نإلدارح

0332:20332

حبث ػهًٍ(")0يتطهت

انربايح انرتوحيُخ

0332:20332

اخلميس

0202/3/22

التصبدَبد انتؼهى

-------------------------

-------------------------

0332:20332

االحد

0202/3/24

سُكىنىخُخ

سُكىنىخُخ تذرَت

سُكىنىخُخ ادارح

0332:20332

الثالثاء

0202/3/26

اخلميس

0202/3/28

السبج

0202/3/02

االحد

0202/3/02

واحلبست االيل
تذرَس

ختزج

انزَبضُخ

نهًؤسسخ انرتثىَخ

ادلىاد االختُبرَخ (َذ-لذو-سهخ- -يضزة-طبئزح -يالكًخ-كبراتُه -خىدو-
انتًزَنبد وانؼزوض انزَبضُخ واجلًجبس-تؼجري ززكٍ)

االختجبراد وادلمبَُس (&)2االختجبراد وادلمبَُس(") )0يتطهت ختزج" 0
-------------------------------------

االصبثبد واالسؼبفبد

االصبثبد واالسؼبفبد

مالحظاث

0.30020.30

0332:20332

0332:20332

تطجُمبد ولزاد انهغخ االخنجُخ
اجنهُشٌ يتطهت2-2

تذرَت انهُبلخ اخلبصخ

ػهى اختًبع رَبضٍ()0

0332:20332

"يتطهت ختزج"2

مالحظــــــات -1 -:مدة االمتحان ساعتان  -2 .عدم محل احملمول داخل اللجنة-3 .اجللسة األويل تبدأ من الساعة العاشرة صباحا،

واجللسة الثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا-4 .لن يسمح بدخول الكلية ملن ال يرتدي الكمامة مع التأكيد علي االلتزام

بكافة االجراءات االحرتازية املعروفة -5 .مسافة التباعد بني كل طالب ال تقل عن مرتين -6 .االلتزام ابملالبس الالئقة-7 .لن يسمح

ألي طالب ابلدخول بدون اثبات شخصي
ادلختص

(أ/يزوح اثزاهُى)

يذَز االدارح

( أ /ػالء حمًذ انشُخ )

هحبفظت الونوفيت – شبيي الكوم – كليه تربيه الريبضيه

وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة
(أ.د /ػًبد ػجذانفتبذ انسزسٍ)

ػًُذ انكهُخ
(أ.د /نؼُى حمًذ فىسٌ)

إدارة شئوى التعلين

خذول ايتسبٌ انفصم انذراسٍ االول ادلستىٌ انزاثغ
انؼبو اجلبيؼٍ 0202/0202

اليوم

املـــــــــــــادة

الخاريخ

شعبت حدريس

االربعاء

0202/3/3

السبج

0202/3/6

االثنني

0202/3/8

االربعاء

0202/3/22

السبج

0202/3/23

االثنني

0202/3/25

االربعاء

0202/3/27

شعبت إدارة

شعبت حدريب

انرتثُخ احلزكُخ
يُكبنُكب زُىَخ

تكنىنىخُب
انتؼهُى

0332:20332
متزَنبد انفئبد اخلبصخ

رفغ اثمبل
انزَبضخ نهدًُغ

0332 -20332

كبراتُه-انتًزَنبد وانؼزوض انزَبضُخ واجلًجبس-تؼجري ززكٍ)
االزتُبخبد اخلبصخ

0332 -20332
0332:20332

ادلىاد االختُبرَخ (َذ-لذو-سهخ- -يضزة-طبئزح -يالكًخ-

طزق تذرَس نذوٌ

الخوقيج

ـــــــــــ

مالحظاث

انتمىَى يف جمبل االدارح

يذخم يف انرتوَر واولبد انفزاؽ

0.30012.30

0332:20332
0332:20332

مالحظــــــات -:
-1مدة االمتحان ساعتان  -2 .عدم محل احملمول داخل اللجنة.
-3اجللسة األويل تبدأ من الساعة العاشرة صباحا ،واجللسة الثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.
-4لن يسمح بدخول الكلية ملن ال يرتدي الكمامة مع التأكيد علي االلتزام بكافة االجراءات االحرتازية املعروفة.
 -5مسافة التباعد بني كل طالب ال تقل عن مرتين -6 .االلتزام ابملالبس الالئقة.
-7لن يسمح ألي طالب ابلدخول بدون اثبات شخصية.
ادلختص
(أ/يزوح اثزاهُى)

يذَز االدارح
( أ /ػالء حمًذ انشُخ )

هحبفظت الونوفيت – شبيي الكوم – كليه تربيه الريبضيه

وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة

ػًُذ انكهُخ

(أ.د /ػًبد ػجذانفتبذ انسزسٍ)

(أ.د /نؼُى حمًذ فىسٌ)

