
 جايعح دٌانى

 كهٍح انهُذسح

 انكهرتائٍح وانًكائٍ لسى هُذسح انمذرج

 ثاًَان انذراسً انفصمجذول يحاضراخ 

 انٍىو
 انسُح األونى   

 أسرار انًادج انًـــــادج ولد انًحاضرج

 األحد

03:8-03:8 

 083:8-03:8 و. عًار عٍسى اسًاعٍم 2انكهرتائٍح  انهُذسح اسس

083:8-003:8 

003:8-023:8   

 و.و. دمحم حسٍ عهً 2عهى انحاسىب  023:8-03:8

03:8-23:8   

 االثنين                                                 

03:8-03:8 

 083:8-03:8 و.و. عهً ساجد كٍطاٌ 2رٌاضٍاخ 

083:8-003:8 

003:8-023:8   

023:8-03:8 
  

03:8-23:8 

 الثالثاء

03:8-03:8 

 083:8-03:8 و.د. حسٍ جاسى دمحمأ. 2فٍسٌاء 

083:8-003:8 

003:8-023:8 

 انكًٍٍاء

 

023:8-03:8 

03:8-23:8 

 األربعاء

03:8-03:8 
 و.و. دمحم عٍسى  0انهغح االَكهٍسٌح 

03:8-083:8 

083:8-003:8 
  

003:8-023:8 

023:8-03:8 
 عاصً عثٍذو.د. زٌاد  2ذمٍُاخ رلًٍح  

03:8-23:8 

 الخميس
083:8-003:8 

 و.و. سعذوٌ عثذ انحافظ 2يٍكاٍَك هُذسً 
003:8-023:8 

 

 

 

 

 

 



 جايعح دٌانى

 كهٍح انهُذسح

 انكهرتائٍح وانًكائٍ لسى هُذسح انمذرج

 ثاًَان انذراسً انفصمجذول يحاضراخ 

 انٍىو
 انسُح انثاٍَح 

 دجأسرار انًا انًــــــادج ولد انًحاضرج

 األحد

   

03:8-083:8 
 و.و. رشا ٌاسٍٍ عثذ    كهرتائٍحانًحىالخ ان

083:8-003:8 

003:8-023:8   

023:8-03:8 
  

03:8-23:8 

 االثنين                                                 

03:8-03:8   

03:8-083:8 
 و.و. سعذوٌ عثذ انحافظ يحطاخ لذرج

083:8-003:8 

003:8-023:8   

023:8-03:8 
 أ.و. غساٌ عثذهللا سهًاٌ   II دوائر كهرتائٍح

03:8-23:8 

 الثالثاء

03:8-03:8 
 و.و. عهً َجى عثذهللا II يجاالخ كهرويغُاطٍسٍح

03:8 -083:8 

083:8-003:8 
  

003:8-023:8 

023:8-03:8 
 حًٍذ و.و.حٍذر سانى ذطثٍماخ انثرايج انهُذسٍح

03:8-23:8 

 ألربعاءا

03:8-03:8 
  

03:8-083:8 

083:8-003:8 
 و.و. اسايح صاحة جعفر II رٌاضٍاخ ذطثٍمٍح

003:8-023:8 

023:8-03:8 
  

03:8-23:8 

 الخميس

03:8-03:8 
  

03:8-083:8 

083:8-003:8 
 و.و. دمحم حسٍ عهً II انكرروٍَك

003:8-023:8 

023:8-03:8   

03:8-23:8   

 

 

 

 

 

 



 جايعح دٌانى

 كهٍح انهُذسح

 انكهرتائٍح وانًكائٍ لسى هُذسح انمذرج

 ثاًَان انذراسً انفصماضراخ جذول يح

 

 انٍىو
 انسُح انثانثح

 أسرار انًادج انًـــــادج ولد انًحاضرج

 األحد

03:8-03:8   

03:8-083:8 
 أ.و.د. خانذ غضثاٌ دمحم  II انكهرتائٍح انًكائٍ

083:8-003:8 

003:8-023:8   

023:8-03:8   

03:8-23:8   

   03:8-03:8 االثنين

 

03:8-083:8 
 زٌاد عاصً عثٍذو.د.  II انسٍطرج

083:8-003:8 

003:8-023:8   

023:8-03:8 
 و.د. دمحم سعذي حسٍأ. II انكرروٍَاخ انمذرج

03:8-23:8 

 الثالثاء

03:8-03:8   

03:8-083:8 
 أ.و. هشاو عٍذاٌ حسٍٍ انمذرج انكهرتائٍح 

083:8-003:8 

003:8-023:8   

023:8-03:8 
 و.د. حسٍ جاسى دمحمأ. هُذسح انضغظ انعانً

03:8-23:8 

 األربعاء

03:8-03:8 
 حًٍذ و.و. حٍذر سانى انًعانج انذلٍك

03:8-083:8 

083:8-003:8 
  

003:8-023:8 

023:8-03:8 
 اسراء حازو عهً. و االذصاالخ

03:8-23:8 

 الخميس

03:8-03:8 

 083:8-03:8 اسايح صاحة جعفرو.و.  طرق عذدٌح

083:8-003:8 

003:8-023:8 
  

023:8-03:8 

03:8-23:8   

 
 

 



 جايعح دٌانى

 كهٍح انهُذسح

 انكهرتائٍح وانًكائٍ لسى هُذسح انمذرج

 ثاًَان انذراسً انفصماضراخ جذول يح

 انٍىو
 انسُح انراتعح

 دجأسرار انًا انًــــــادج ولد انًحاضرج

 االحذ

03:8-083:8 
  و.و. عهً َجى عثذهللا  االلرصاد انهُذسً

083:8-003:8 

   

023:8-03:8 
 أ.و.د. رغذ عهً يجٍذ   كهرتائً ذصًٍى

03:8-23:8 

   

 االثٍٍُ

03:8-083:8 
  

083:8-003:8 

023:8-03:8 
 و.د. تالسى دمحم حسٍٍ اَظًح انرأرٌض

03:8-23:8 

 
  

 

 انثالثاء

03:8-083:8 
 د. حاذى غضثاٌ عثىدو. اسرخذاو انطالح انًرجذدج

083:8-003:8 

023:8-03:8 
  

03:8-23:8 

 
  

 

 االرتعاء

003:8-023:8 
 أ.و. غساٌ عثذهللا سهًاٌ II انمذرج ذحهٍم يُظىياخ

023:8-03:8 

   

 
 أ.و. هشاو عٍذاٌ حسٍٍ انهُذسح يهُحاخاللٍاخ 

 

   

 انخًٍس

03:8-03:8 
  

03:8-083:8 

083:8-003:8 
 و.و. لاسى دمحم حسٍ  انسىالاخ انكهرتائٍح

003:8-023:8  

023:8-03:8   

03:8-23:8   

 


