جبيعخ طُطـب
كهٍخ انشراعـخ ثطُطـب
شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة
*******************

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ نهفزلـخ انزاثعــخ (( الئذـخ جذٌذح ))
شـعجــخ انزعهٍــى انشراعـــــــــً
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و
ـــــــــــــــــــــــــــ

انٍٕو
انٕلــذ
انًجًٕعخ

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

رزثٍخ َذم ٔدٔدح انمش
يذبضـزح يـذرج 4
أ 0د /اثزاٍْى يصجبح  ،دٍْ /ثى
يذًٕد

ركُٕنٕجٍب انًُزجبد انهجٍُـخ
يذـبرح يـزذرج 4
أ 0د /يذًذ انٕٓاري  ،د /عجذ اهلل
انٓزيٍم

انٍــٕو

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ
3.30
1.30
10
8.30
5.30
3.30
12.30
10

دبطــت آنــــــً
يذبضـزح يـذرج 3

1

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
4.30
2.30
12.30
10.30
8.30
6.30
4.30
2.30
12.30
10.30
رزثٍخ َذم
يعًم
انذشزاد

اَزبج فبكّٓ
يعًم
ثظبرٍٍ

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
1.30
12.30
10.30
8.30
3.30
1.30
12.30
10.30

1

انٍـــٕو

انخًٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
4.30
2.30
12.30
10.30
8.30
6.30
4.30
2.30
12.30
10.30

األرثعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

رئٍض شئٌٕ انطالة

صذـخ ثٍطزٌـخ يذبضـزح يـذرج 2
أ 0د /طعذ سغهٕل  ،أ 0د /يذًذ انفبرخ  ،د /شزٌف
ججز  ،د /طهعذ انزٌض

1

اَزـبج فبكٓـــّ يذبضــزح
يـذرج ة انذٔر األرضً
أ 0د /أطبيخ انعجبطً  ،د /شبيم يً انذٌٍ ،
عبطف يصطفً  ،د /أدًذ فزذً

صذخ
ثٍطزٌخ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ

انًُزجبد
انهجٍُخ
يعًم األنجبٌ

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

عًٍــــــــــذ انكهٍــــــــــــــــــــخ

(( أ0د /عٍظـٕي لبطـى يذًـٕد ) )

(( أ 0د /عـبدل انظٍذ أثٕ سٌــــذ ))

دبطت انـً
يعًم
انذبطت

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي األٔنــــــــً (( الئذـخ جذٌـذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

- 8.30
10.30

انًظــــــــــــــبدـــــــــــــــــخ انًظــــــــــــــزٌٕـــــــــــخ
يذبضــــــــــــــزح
يـــــذرج أ 0د /طـّ شــهجً انذٔر األرضـــً
أ 0د /طـبرق فٕدِ  ،د /أطعذ درثبنـّ  ،د /يذًذ طزعٍذ
الزصــــبد عــــبو يذـبضــــــــزح
يـذرج ة انذٔر األرضً

دشـــــزاد
يعًم انذٍٕاٌ

الزصـــــــــــــــــــــبد عـــــــــــبو يذـبضـــــــــــــــــزح
يـــذرج أ 0د /طـّ شــهجً انذٔر األرضــــــــً
أ 0د /أدًذ يذًذ أدًذ  ،عجذ انجبلً انشبٌت

11
12
13
14
15
16

11.30
12.30

2.30 -12.30
انًظـــبدـخ انًظـزٌٕـخ يذبضــزح
يـذرج ة انذٔر األرضً

صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ

دشـــــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
دشـــــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انكًٍٍـبء
كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انذشـزاد

دشـــــزاد
يعًم انذٍٕاٌ

دشـــــزاد
يعًم انذشزاد
كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انكًٍٍـبء

صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ

يظبدـــــــخ
يـذرج 3

الزصـبد عبو
يذرج 1
صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ

دشـــــزاد
يعًم انذشزاد
صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ

كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انكًٍٍـبء

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ

دشـــــزاد
يعًم انذٍٕاٌ

صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
يجبدئ االدصـبء
يذرج 4

يظبدـــــــخ
يـذرج 3

يجبدئ االدصـبء
يذرج 4

الزصـبد عبو
يذرج 1
صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انكًٍٍـبء
صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ
كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انذشزاد

صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ

أطبطـٍبد عهٕو ٔركُٕنٕجٍـب انصُبعبد انغذائٍــخ
يذبضــــــــــــــزح
يــذرج أ 0د /طـّ شـــهجً
أ 0د /يذًذ ثظـٍى  ،أ 0د /يٕطً طبنـى  ،د /يذًٕد أيـبو
نغـــــــــــخ اَجهٍشٌـــــــــــــــــــــــــــــخ
يذبضـــــــــــــــــزح
يـــــــــذرج ة انذٔر األرضــــــً

الزصـبد عبو
يـذرج 3

نغـــــــــــخ اَجهٍشٌـــــــــــــــــــــــــــــخ
يذبضـــــــــــزح يــذرج أ0د /طـّ شـــهجً

الزصـبد عبو
يـذرج 1

أطبطـٍبد عهٕو ٔركُٕنٕجٍـب انصُبعبد
انغذائٍــخ
يذبضــــــــــــزح
يــــــــــذرج ة انذٔر األرضـــً

دشـــــزاد
يعًم انذشزاد

الزصـبد عبو
يـذرج 1

الزصـبد عبو
يـذرج 3

دشـــــــــــــــــــزاد
يذبضــــــــــزح
يـــــــذرج ج
انذٔر األرضــــــــً

17
18
19
20

الزصـبد عبو
يذرج 1

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

دشـــــزاد
يعًم انذٍٕاٌ

دشـــــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انكًٍٍـبء

انًظـــبدـخ
انًظـزٌٕـخ
يذبضــزح يـذرج
ج انذٔر األرضـً

دشـــــزاد
يعًم انذشزاد

17
18
19
20
انٍــٕو

يجبدئ االدصـبء
يذرج 2

كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انكًٍٍـبء

دشــــــــــــــــــــــــــــزاد
يذبضــــــــــزح
يــذرج ة انذٔر
األرضــــــــــــً

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يظبدـــــــخ
يـذرج ج

دشــــــــــــــــــــــــــــزاد
يذبضــــــــــــــــــــزح
يـــذرج أ 0د /طـّ شــهجً انذٔر األرضــــــــً
أ 0د /اثزاٍْى انٕٓاري  ،أ 0د /اثزاٍْى يصجبح  ،د /فبطًخ
انشْزاء

دشـــــزاد
يعًم انذشزاد
كًٍٍـبء عضٌٕخ
يعًم انكًٍٍـبء

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
1.30
12.30
- 10.30
3.30
1.30
12.30

5.30 - 3.30

- 8.30
10.30

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
3.30 - 1.30
12.30 -10.30

5.30 - 3.30

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي األٔنــــــــً (( الئذـخ جذٌـذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ

10.30 - 9.30

وثـــــــــــــــبدئ األدصــــــــــــــــــــــــــــبء
يذبضـــــــــزح
يـذرج أ0د /طــّ شــهجً انذٔر األرضـــــــــً
أ 0د /انظٍذ انصعٍذي  ،د /أيجذ انجًبل  ،د /أطبيخ
عجذانذًٍذ  ،د /عًبدانذٌٍ رشٕاٌ

صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد

يظــــــــبدـخ
يـذرج 4

كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انكًٍٍـبء
يظــــــــبدـخ
يـذرج 3
كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انكًٍٍـبء
دشــزاد
يعًم انذٍٕاٌ

يجبدئ األدصـبء
يـذرج ح

كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انذشـزاد

10.30 - 8.30

كًٍٍـــــــــــــــــــــــــــبء عضٌٕـــــــــــــــــــــخ
يذبضــــــــــزح
يـذرج أ 0د /طــّ شــهجً انذٔر األرضـــــــــً
أ 0د /عجذانذكٍى انذيزداع  ،د /دبسو رثٍـع  ،دُْ /بء
َظـٍى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- 8.30
10.30

األرثعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
1.30
12.30 - 10.30
3.30

5.30 - 3.30

دشــزاد
يعًم انذشزاد

يجـبدي األدصــــــــبء
يذبضــــــــزح يــزج ة
انذٔر األرضً
الزصــبد عــــــــبو
يذبضــزح
يـــذرج 4

12.30
1.30
ايجبدئ األدصـبء
يذبضـــــــــزح
يـــــــذرج 4

رئٍض شئٌٕ انطالة

يجبدئ األدصـبء
يـذرج 2

1.30
3.30
نغـخ اَجهٍشٌــخ
يذبضــــــــزح
يــــــذرج 4

18
19
20

دشــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
دشـزاد
يعًم انذشزاد

يظــــــــبدـخ
يـذرج 3

دشــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انكًٍٍـبء
كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انذشـزاد

يظــــــــبدـخ
يـذرج 3

الزصـبد عـبو
يـذرج 1
كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انكًٍٍـبء
كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انذشـزاد

دشــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
يجبدئ األدصـبء
يـذرج 3

صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد

صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ
الزصـبد عـبو
يـذرج 1

الزصـبد عـبو
يـذرج 1
صُبعبد غذائٍخ
يعًم انصُبعبد
يجبدئ األدصـبء
يـذرج 2
صُبعبد غذائٍخ
يعًم األنجبٌ

دشــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انكًٍٍـبء

يـذرج ة انذٔر األرضــً

17

كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انكًٍٍـبء

11.30 - 10.30
يجبدئ األدصـبء
يـذرج ح

يجبدئ األدصـبء
يـذرج 3

طبطـٍبد عهٕو
ٔركُٕنٕجٍـب
انصُبعبد انغذائٍــخ
يذبضـــــــــــزح
يـــــــذرج 4

11
12
13
14
15
16

10.30 8.30
يظــــــــبدـخ
يـذرج 3

انخًٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
3.30 - 1.30
12.30 -10.30

كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انكًٍٍـبء
كًٍٍــبء عضٌٕـخ
يعًم انذشـزاد

دشــزاد
يعًم انذٍٕاٌ
يظــــــــبدـخ
يـذرج ج

يجبدئ األدصـبء
يـذرج 3

يظــــــــبدـخ
يـذرج 4

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

عًٍــــــــــذ انكهٍــــــــــــــــــــخ

(( أ0د /عٍظـٕي لبطـى يذًـٕد ) )

(( أ 0د /عـبدل انظٍذ أثٕ سٌــــذ ))

5.30 - 3.30

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي انثبٍَــخ (( الئذـخ جذٌـذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَــً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
10.30 - 8.30

12.30 - 10.30

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
10.30 - 8.30

أطبطـٍبد عهـى انٕراثـــــــــــــــــخ يذبضـــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /يذدـذ انٍُبري  ،د /أيٍزح انكزٌذي

2
3
4
5
6
7
8
9
10

دمـٕق األَظــــبٌ
يذبضــــــــزح
يـذرج ة انذٔر
األرضـً

12
13
14
انٍــٕو

3
4

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

5
6

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

7
8

أراضــً
يعًم األراضـً

فظــٍٕنٕجــــــــــــــً َجــــــــــــــــبد يذبضــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0دَ /جٍهـخ شبٍْـٍ  ،د /عجذ انزبصز انشعٌٕهـً
 ،د /دُفً فـبرٔق

2

9

أطبطٍبد عهٕو ٔركُٕنٕجٍـب األنجــبٌ يذبضـــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /يذًذ انٓـٕاري  ،د /أشزف شـعجبٌ

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

أراضــً
يعًم األراضـً

10

14

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد

عهٕو ٔركُٕنٕجٍب
األنجبٌ
يذبضـــزح يـذرج 4

13

فظـٍٕنٕجٍب َجـبد
يذبضـــزح
يـذرج 4

12

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد 2
أراضــً
يعًم األراضـً2

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

أراضــً
يعًم األراضـً

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
أراضــً
يعًم األراضـً 2

أراضــً
يعًم األراضـً
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
رغذٌخ دٔاجٍ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2

أطبطٍبد رزثٍخ َجـبد
يذبضــــــزح
يـذرج 4

11

أراضــً
يعًم األراضـً

5.30 - 3.30

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
أطـٍبد رزثٍــخ َجـــــــــــــــــبد يذبضـــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /ريضبٌ انزفبعً  ،أ 0د /انظٍذ انصعٍذي  ،د /أيجذ انجًبل ،
د /أطبيخ عجذانذًٍذ

1

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ

يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

أطبطٍبد عهـى
انٕراثـــخ
يذبضززح يـذرج ة
انذٔر األرضـً

11

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
رغذٌخ دٔاجٍ

3.30 - 1.30
دمـــــــــــــــــــٕق األَظـــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ يذبضــــــزح
يـذرج أ0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /أشـزف ٌٔــخ  ،د /عجذ انجبلً يٕطً عجذ انجبلً

1

12.30 -10.30

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2
أراضــً
يعًم األراضـً
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي انثبَــً (( الئذـخ جذٌـذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

10.30 - 8.30

12.30 - 10.30

أطـبطـٍبد عهـى األراضــــــــــــــــــــً
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /أدًذ االثبرٔي  ،دَ /بصز كًبل  ،د /عجذانذهٍى عٕض

أراضــً
يعًم األراضـً
أراضــً
يعًم األراضـً

2
3
4
5
6

أراضــً
يعًم األراضـً2
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

8
9
10

13

أطبطٍبد عهى
األراضً
يذبضــزح
يـذرج 5

12

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم

14
رئٍض شئٌٕ انطالة

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
أراضــً
يعًم األراضـً
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
أراضــً
يعًم األراضـً2

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

رغذٌـخ دٍٕاٌ ٔدٔاجـٍ
يذبضــزح
يـذرج 5

11

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم

يذبضـــــــــــــــزح

7
ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

أراضــً
يعًم األراضـً2

5.30 - 3.30

10.30 - 8.30

12.30 -10.30

رغذٌـخ دٍـــٕاٌ ٔدٔاجـــــــــٍ يذبضــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /عبدل أثٕ سٌذ  ،أ 0د /شزٌف ججز  ،د /عجذانعشٌش يذًذ ،
طهعذ انزٌض

1

األرثعــــــــــــــــــــــــــــبء
3.30 - 1.30

انخًٍـــــــــــــــــــــــــــــــــً

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

عًٍــــــــــذ انكهٍــــــــــــــــــــخ

(( أ0د /عٍظـٕي لبطـى يذًـٕد ) )

(( أ 0د /عـبدل انظٍذ أثٕ سٌــــذ ))

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي انثبنـــــث (( الئذـخ جذٌـذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
- 8.30
10.30

12.30 - 10.30

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
- 8.30
10.30

12.30 -10.30

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
انٍــٕو

3
4
5
6

يجٍـذاد
يعًم
انذشزاد

12.30
1.30

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2

7

سْـٕر َٔجبرـبد سٌُـــــــــــــــخ يذبضــــــزح
يـذرج أ0د /طـّ شــهً انذٔر األرضــً
أ 0د /دظُى انجبٌ  ،د /يذًذ فزٕح  ،د /رشب طهٍى

2

أيـزاض َجــــــــــــــــــــبد يذبضـــــــــزح
يـذرج أ 0د /طـّ شــهً انذٔر األرضــً
د /عجذ انُبصز انشعٌٕهً  ،دَ /جٍم انشعٍزي

1

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ

8

10
11
انٍـــٕو

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2

5
6
7

11

يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج دٍٕاًَ2
َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ
َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

انخًٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد2

رعبٌخ دٍٕاٌ
ٔدٔاجٍ يذبضزح
يذرج ج انذٔر
األرضً

9

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2

10

يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

يجٍذاد األفـبد
يذبضــزح
يـذرج 5

8

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد

رعبٌــخ ٔرزثٍــخ دٍـــــــــــــــٕاٌ يذبضــــــــــــــــزح
يـذرج أ 0د /طـّ شــهجً انذٔر األرضــــــــــــــً
أ 0د /يذًذ انفبرخ  ،أ 0د /عبدل خطبة  ،د /عجذ انعشٌش
يذًذ  ،د /أجًذ ججز

3
4

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2
2.30 -1.30

يجٍـذاد
يعًم انذشزاد

يجٍــــــــــــــــذاد اَفـــــــــــــــــــــــــــبد
يذبضـــــــــــــــــــــزح
يـذرج أ 0د /طـّ شــهجً انذٔر األرضــــــــــــــً
أ 0د /رظبيخ خطبة  ،أ 0د /دهًً عُجز  ،د /انظٍذ كشك

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد2
يجٍـذاد
يعًم انذشزاد
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

األرثعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء

1
2

يجٍـذاد
يعًم انذشزاد
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

سْٕر
َٔجبربد سٌُخ
يذبضزح
يـذرج 3

أيزاض َجـبد
يذبضــزح
يـذرج 3

9

يجٍـذاد
يعًم انذشزاد

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ
َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد2
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج دٍٕاًَ

يجٍـذاد
يعًم انذشزاد
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

جبيعخ طُطـب
كهٍخ انشراعـخ ثطُطـب
شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة
*******************

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ نهًظـــــــزٕي انزاثـــــــــــــع (( الئذـخ جذٌذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و
ـــــــــــــــــــــــــــ

انٍٕو
انٕلــذ
انًجًٕعخ

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

1

2

3
4
انٍــٕو

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10

3
4

انٍـــٕو

يعًم انذشزاد

اَزبج فبكٓخ
يعًم انجظبرٍٍ

األرثعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

اَزبج فبكٓخ
يعًم انجظبرٍٍ
دبطـت آنـً
يعًم انذبطت
دبطـت آنـً
يعًم انذبطت

4
رئٍض شئٌٕ انطالة

اطـزصــالح أرضـــــــــــــً
يذبضـزح يـذرج ة انذٔراألرضً
أ 0د /عٍظٕي لبطى  ،دَ /بصز
كًبل

ارشـبد سراعـً
يـذرج 4

2
3

دبطـت آنـً
يعًم انذبطت

انخًٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
3.30
12.30
10.30
8.30
5.30
2.30
12.30
10.30
اَزبج فبكٓخ
يعًم انجظبرٍٍ
اطزصالح أراضً
يعًم أراضً

ارشـبد سراعـً
يـذرج 5

اطزصالح أراضً

يعًم أراضً
دشزاد ألزصبدٌخ

يعًم انذشزاد
اطزصالح أراضً

يعًم أراضً

اَزبج فبكٓخ
يعًم انجظبرٍٍ

اَزــبج انفبكٓـــخ يذبضـــــزح
يذرج ة انذٔر األرضً
أ 0د/اطبيّ انعجبطً  ،د /شبيم
يذً انذٌٍ  ،د /عبطف انُشزرى ،
د /أدًذ فزذً

1

دشزاد ألزصبدٌخ

ارشــــــــــــــــــــبد سراعــــــــــــــــً
يذبضـــزح يـذرج ة انذٔر األرضـً
د /أدًذ يبْز  ،د /عصبو انجعهً

2

دبطـت آنـً
يعًم انذبطت

دشــــــــــــــــــزاد ألزصبدٌـــــــخ يذبضــزح
يـذرج ة انذٔر األرضـً
أ 0د /اثزاٍْى انٕٓاري  ،أ 0د /اثزاٍْى يصجبح ،
د /يذًذ فبضم  ،د /غبدح انشبفعً

1

دشزاد
ألزصبدٌخ
يعًم انذشزاد

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
1.30
12.30
10.30
8.30
3.30
1.30
12.30
10.30

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

عًٍــــــــــذ انكهٍــــــــــــــــــــخ

(( أ0د /عٍظـٕي لبطـى يذًـٕد ) )

(( أ 0د /عـبدل انظٍذ أثٕ سٌــــذ ))

دشزاد ألزصبدٌخ
يعًم انذشزاد
اطزصالح أراضً

يعًم أراضً

جبيعخ طُطـب
كهٍخ انشراعـخ ثطُطـب
شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة
*******************

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ نهفزلـخ انزاثعــــــــخ (( الئذـخ لذًٌـخ ))
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و
ـــــــــــــــــــــــــــ

انٍٕو
انٕلــذ
انًجًٕعخ

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

إدارح يـشارع يذبضــزح
يكزت ا 0د  /ادًذ يذًذ ادًذ ،
د /عجذانجبلً انشبٌت

يجٍـذاد اَفــــــبد يذبضــزح
يكززت أ 0د /رظبيخ خطبة  ،أ0د/
دهًً عُجز  ،د /انظٍذ كشك

ارشــبد سراعـً يذبضــزح
يـكزت أ 0د/أدًذ يبْز  ،د /عصبو
انجعهً

األرثعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

رزثٍخ َذم ٔدٌذاٌ انذزٌز
يكزـت أ 0د /اثزاٍْى يصجبح ،
دٍْ /ثى ريضبٌ

انٍـــٕو

ارشـبد سراعـً
طكشٍ
يـذرج 1

أدارح يشارع
طكشٍ
يذرج 1

رزثٍخ َذـم
يعًم
انذشزاد

يجٍذاد األفـبد
يعًم انذشزاد

انخًٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

1

رئٍض شئٌٕ انطالة

دراطبد خبصخ
طكشٍ
يذرج 2

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30
دراطــبد خبصــخ يذبضــزح
يكزـت أ 0د/

1

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10

َجبربد انشٌُخ ٔرُظٍك انذذائك
يذبضـززح
يكزت أ 0د /دظُى انهجبٌ،
د /يذًذ فزٕح  ،د /رشهٍى طهٍى

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

1

انٍــٕو

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
3.30
1.30
10.30
8.30
5.30
3.30
12.30
10.30

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

عًٍــــــــــذ انكهٍــــــــــــــــــــخ

(( أ0د /عٍظـٕي لبطـى يذًـٕد ) )

(( أ 0د /عـبدل انظٍذ أثٕ سٌــــذ ))

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي انثبٍَــخ (( الئذـخ جذٌـذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَــً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
10.30 - 8.30

12.30 - 10.30

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
10.30 - 8.30

أطبطـٍبد عهـى انٕراثـــــــــــــــــخ يذبضـــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /يذدـذ انٍُبري  ،د /أيٍزح انكزٌذي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
انٍــٕو

3
4

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

5
6

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

7
8

أراضــً
يعًم األراضـً

فظــٍٕنٕجــــــــــــــً َجــــــــــــــــبد يذبضــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0دَ /جٍهـخ شبٍْـٍ  ،د /عجذ انزبصز انشعٌٕهـً
 ،د /دُفً فـبرٔق

2

9

أطبطٍبد عهٕو ٔركُٕنٕجٍـب األنجــبٌ يذبضـــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /يذًذ انٓـٕاري  ،د /أشزف شـعجبٌ

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

أراضــً
يعًم األراضـً

10

14

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد

عهٕو ٔركُٕنٕجٍب
األنجبٌ
يذبضـــزح يـذرج 4

13

فظـٍٕنٕجٍب َجـبد
يذبضـــزح
يـذرج 4

12

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2

رزثٍخ يذبصٍم
يعًم انًذبصٍم
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد2

أراضــً
يعًم األراضـً

أراضــً
يعًم األراضـً
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد 2
أراضــً
يعًم األراضـً2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد2
أراضــً
يعًم األراضـً 2

أراضــً
يعًم األراضـً
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
رغذٌخ دٔاجٍ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2

أطبطٍبد رزثٍخ َجـبد
يذبضــــــزح
يـذرج 4

11

يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
أطـٍبد رزثٍــخ َجـــــــــــــــــبد يذبضـــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /ريضبٌ انزفبعً  ،أ 0د /انظٍذ انصعٍذي  ،د /أيجذ انجًبل ،
د /أطبيخ عجذانذًٍذ

1

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
رغذٌخ دٔاجٍ

أطبطٍبد عهـى
انٕراثـــخ
يذبضززح يـذرج ة
انذٔر األرضـً

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

12.30 -10.30

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2
أراضــً
يعًم األراضـً
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي انثبَــً (( الئذـخ جذٌـذح ))
نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

10.30 - 8.30

12.30 - 10.30

أطـبطـٍبد عهـى األراضــــــــــــــــــــً
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /أدًذ االثبرٔي  ،دَ /بصز كًبل  ،د /عجذانذهٍى عٕض

أراضــً
يعًم األراضـً

2
3
4
5
6

أراضــً
يعًم األراضـً2
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ

8
9
10

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم

14
رئٍض شئٌٕ انطالة

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

أطبطٍبد عهى
األراضً
يذبضــزح
يـذرج 5

13

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
أراضــً
يعًم األراضـً2

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ

دمـٕق األَظـبٌ
يذبضزح
يـذرج 5

12

عهٕو األنجبٌ
يعًم انصُبعبد

أراضــً
يعًم األراضـً

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم

فظٍٕنٕجٍب انُجبد
يعًم انُجبد
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ

رغذٌـخ دٍٕاٌ ٔدٔاجـٍ
يذبضــزح
يـذرج 5

11

عهٕو األنجبٌ
يعًم األنجبٌ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم

يذبضـــــــــــــــزح

7

أراضــً
يعًم األراضـً2

رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم

رغذٌـخ دٍـــٕاٌ ٔدٔاجـــــــــٍ يذبضــــــــــــزح
يـذرج أ 0د  /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /عبدل أثٕ سٌذ  ،أ 0د /شزٌف ججز  ،د /عجذانعشٌش يذًذ ،
طهعذ انزٌض

أراضــً
يعًم األراضـً

5.30 - 3.30

10.30 - 8.30

12.30 -10.30

دمــــــــٕق األَظـــــــــــــــــــبٌ يذبضــــــزح
يــذرج أ 0د /طـّ شـهجً انذٔر األرضــً
أ 0د /أشـزف ٌٔـخ  ،د /عجذ انجبلً انشبٌت

1

األرثعــــــــــــــــــــــــــــبء
3.30 - 1.30

انخًٍـــــــــــــــــــــــــــــــــً

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

عًٍــــــــــذ انكهٍــــــــــــــــــــخ

(( أ0د /عٍظـٕي لبطـى يذًـٕد ) )

(( أ 0د /عـبدل انظٍذ أثٕ سٌــــذ ))

ٔراثــــــخ
يعًم انٕراثـخ
رزثٍخ َجبد
يعًم انًذبصٍم2
رغذٌخ دٔاجٍ
يعًم أَزبج انذٍٕاًَ2

جـذٔل انًذبضـزاد ٔانذرٔص انعًهٍـخ انًظـــــزٕي

جبيعـخ طُطـب

كهٍـخ انشراعـخ ثطُطـب
انٍٕو
انٕلــذ

نهفصـم انذراطـً انثبَـً فً انعـبو انجبيعـً 2017 /2016و

انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذ
- 8.30
10.30

انثبنـــــث

(( الئذـخ جذٌـذح ))

12.30 - 10.30

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

األدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
- 8.30
10.30

12.30 -10.30

1
2
3
4
5

يعًم اَزبج دٍٕاًَ

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج دٍٕاًَ

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ
َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2

6
7
َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

8

يجٍـذاد
يعًم انذشزاد

11
انٍــٕو

3
4
5
6

يجٍـذاد
يعًم
انذشزاد

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2

7
8

11
انٍـــٕو

يجٍـذاد
يعًم انذشزاد
يجٍـذاد
يعًم انذشزاد
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج دٍٕاًَ

انثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد2
يجٍـذاد
يعًم انذشزاد
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ
رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2
2.30 -1.30

يجٍـذاد
يعًم انذشزاد
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

سْٕر
َٔجبربد سٌُخ
يذبضزح
يـذرج 3

10

أيزاض َجـبد
يذبضــزح
يـذرج 3

9

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
يجٍـذاد
يعًم انكًٍٍبء

12.30
1.30
سْـٕر َٔجبرـبد سٌُـــــــــــــــخ يذبضــــــزح
يـذرج أ0د /طـّ شــهً انذٔر األرضــً
أ 0د /دظُى انجبٌ  ،د /يذًذ فزٕح  ،د /رشب طهٍى

2

أيـزاض َجــــــــــــــــــــبد يذبضـــــــــزح
يـذرج أ 0د /طـّ شــهً انذٔر األرضــً
د /عجذ انُبصز انشعٌٕهً  ،دَ /جٍم انشعٍزي

1

األثٍُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ

يجٍذاد
األفـبد
يذبضــزح
يـذرج 5

9
10

يجٍــــــــــــــــذاد اَفـــــــــــــــــــــــــــبد
يذبضـــــــــــــــــــــزح
يـذرج أ 0د /طـّ شــهجً انذٔر األرضــــــــــــــً
أ 0د /رظبيخ خطبة  ،أ 0د /دهًً عُجز  ،د/
انظٍذ كشك

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد2
رعبٌخ دٍٕاٌ

3.30 - 1.30

5.30 - 3.30

األرثعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ
َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد

انخًٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

رعبٌــخ ٔرزثٍــخ دٍـــــــــــــــٕاٌ
يذبضــــــــــــــــزح
يـذرج أ 0د /طـّ شــهجً انذٔر األرضــــــــــــــً
أ 0د /يذًذ انفبرخ  ،أ 0د /عبدل خطبة  ،د /عجذ
انعشٌش يذًذ  ،د /أجًذ ججز

1
2

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

3
4

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2

5
6
7

9

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج
دٍٕاًَ 2

10
11

رعبٌخ دٍٕاٌ
يعًم اَزبج دٍٕاًَ2
َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ2

رئٍض شئٌٕ انطالة

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد
أيزاض َجبد
يعًم انُجبد2

رعبٌخ دٍٕاٌ
ٔدٔاجٍ يذبضزح
يذرج ج انذٔر
األرضً

8

أيزاض َجبد
يعًم انُجبد

َجبربد سٌُخ
يعًم انجظبرٍٍ

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

عًٍــــــــــذ انكهٍــــــــــــــــــــخ

(( أ0د /عٍظـٕي لبطـى يذًـٕد ) )

(( أ 0د /عـبدل انظٍذ أثٕ سٌــــذ ))

